Sylabus modułu
Nazwa przedmiotu

Tworzenie stron internetowych

Kierunek

kognitywistyka

Poziom kształcenia

studia I st. stacjonarne

Jednostka prowadząca

Instytut Filozofii

Jednostka dla której
przedmiot jest oferowany

Instytut Filozofii

Typ przedmiotu

Wybieralny – blok IT

Rok studiów

I, III

Semestr studiów

II, VI

Forma zajęć i liczba godzin LB: 30
w semestrze
Wymagania wstępne

brak

Powiązania:

Grafika komputerowa

Opis przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z procesem
projektowania strony internetowej do wdrożenie i
utrzymanie włącznie.
Fazy projektu:
• Analiza - określenie potrzeb, cel strony
internetowej;
• Określenie wymagań funkcjonalnych i
niefunkcjonalnych strony;
• Dobór odpowiedniego CMS;
• Dostosowanie CMS do projektu;
• Zmiany w kodzie strony (frontend lub/i backend)
o Podstawy HTML, CSS i/lub PHP
• Wdrożenie;
• Konserwacja CMSa i/lub serwera www
(aktualizacje, backupy);
Przygotowanie projektów graficznych oraz wdrożenie ich –
z uwzględnieniem UX oraz dobrych praktyk.

Efekty kształcenia

wiedza (max. 5):

metoda
weryfikacji

EK
kierunkowe

1. Definiuje główne problemy i zagadnienie współczesnych Projekt,
stron internetowych
Aktywność
podczas zajęć

K_W04

2. Zna dobre praktyki oraz UX przy projektowaniu stron
internetowych. Zna współczesne systemy CMS i ich
zastosowanie

Projekt

K_W21
K_W22

3. Zna podstawy prawa dotyczącego stron internetowych
i/lub Internetu (w tym prawa autorskiego)

Projekt

K_W23

1. Potrafi poznać, określić i omówić potrzeby dla których
powstaje strona internetowa

Projekt,
Aktywność
podczas zajęć

K_U01
K_U02

2. Potrafi zaplanować proces powstawania strony
internetowej – od określenia potrzeb przez projekt po
weryfikację gotowego projektu z oczekiwaniami oraz
wdrożenie i utrzymanie

Projekt,
Aktywność
podczas zajęć

K_U05
K_U08

umiejętności:

3. Potrafi określić i zaproponować rozwiązania dotyczące
projektu, wdrożenia i utrzymania strony internetowej

Projekt,
Aktywność
podczas zajęć

K_U15

4. Potrafi dobrać oraz posługiwać się odpowiednimi
narzędziami informatycznymi przy projektowaniu,
wdrażaniu i utrzymywaniu strony internetowej

Projekt

K_U17
K_U18

1. Poznaje obowiązujące trendy w dziedzinie projektowania Projekt
stron internetowych i UX

K_K01

2. Rozumie znaczenie współpracy specjalistów z różnych
dziedzin przy projektowaniu i wdrażaniu stron
internetowych

Projekt,
Aktywność
podczas zajęć

K_K03
K_K10

3. Szanuje własność intelektualną

Projekt

K_K09

Kompetencje społeczne:

Punkty ECTS

4

Ogólna forma zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Język wykładowy

angielski

Koordynator przedmiotu

Piotr Giza

Dodatkowe informacje
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