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Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 25/2019 

Rektora PWSW w Przemysłu z dnia 27 marca 2019 r.  

KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS)  

1. Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Humanistyczno-Artystyczny 

2. Nazwa kierunku studiów Filologia angielska 

3. Forma prowadzenia studiów Stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  Studia I stopnia 

6. Nazwa przedmiotu Projektowanie stron WWW 

7. Kod przedmiotu IHA-MK-02 

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot specjalizacyjny 

9. Status przedmiotu Fakultatywny 

10. Usytuowanie zajęć w harmonogramie 

realizacji zajęć 
Semestr II 

11. Język wykładowy angielski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator zajęć mgr Paweł Cisło 

14. Odpowiedzialny za realizację zajęć mgr Paweł Cisło 

2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 
studiów 

Wykład  

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Praktyka 

PZ 

- 30 - - - - 

3. Cele przedmiotu 

C_01 - student zna podstawowe etapy procesu projektowania i tworzenia stron WWW  

C_02 - student zna podstawy technologii HTML5 i CSS3 umożliwiające tworzenie 

nowoczesnych stron internetowych 

C_03 student potrafi zaprojektować funkcjonalny i atrakcyjny układ strony 

C_04 - student potrafi edytować elementy graficzne strony i korzystać z różnych narzędzi i 

zasobów ułatwiających ten proces 

C_05 - student potrafi korzystać z narzędzi takich jak Wordpress i Elementor do szybkiego i 

wydajnego tworzenia stron i witryn 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

Średnio zaawansowana umiejętność obsługi komputera 
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5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się  

Lp. Opis efektów kształcenia 
Odniesienie do 

kierunkowych efektów 

kształcenia 

W_01 ma podstawową wiedzę o konstrukcji i redagowaniu treści 

internetowych 

K_W10 

W_02 rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 

przy tworzeniu treści internetowych 

K_W12 

U_01 potrafi swobodnie korzystać z anglojęzycznych źródeł i terminologii 

dominujących w dziedzinie web design 

K_U01 

U_02 potrafi stosować technologie informacyjne do projektowania stron i 

witryn internetowych 

K_U09 

U_03 potrafi przestrzegać zasad ochrony własności intelektualnej i prawa 

autorskiego przy tworzeniu treści internetowych 

K_U12 

K_01 posiada kompetencje społeczne i osobowe takie jak kreatywność w 

pracy zawodowej, umiejętność określenia i podążania za własnymi 

zainteresowaniami, jak również rozwiązywania złożonych 

problemów pojawiających się przy projektowaniu stron www 

K_K04 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych wg form dydaktycznych Liczba 

godzin 

C_1 Wprowadzenie do kursu: przegląd narzędzi i technologii 2 

C_2 Wprowadzenie do typografii oraz pracy z kolorami i ogólnym układem strony 2 

C_3 Podstawy edycji obrazów bitmapowych 4 

C_4 Podstawy edycji grafiki wektorowej 4 

C_5 Podstawy HTML5 i CSS3 8 

C_6 Wykorzystanie platformy Wordpress i wtyczki Elementor do projektowania stron 6 

C_7 Najlepsze praktyki UX Design 2 

C_8 Omówienie finalnego projektu 2 

 Suma: 30 

7. Metody weryfikacji efektów kształcenia  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

Efekt 

kształcenia 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 
Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01    x    

W_02    x    

U_01    x    

U_02    x    
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U_03    x    

K_01 

      

obserwacja 

pracy 

studenta 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Forma zajęć 

N1 Prezentacja multimedialna 

N2 Praca studenta z komputerem 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

9.1 Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Projekt 1 

F2 Projekt 2 

F3 Projekt 3 

F4 Projekt 4 

Ocena podsumowująca 

P1 
Zaliczenie tematyki ćwiczeń na podstawie 

projektu F1-F4 – średnia zwykła 

9.2 Kryteria oceny 

Efekt kształcenia 

(przedmiotu) 
Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

W_02 

U_01 

U_02 

U_03 

 

 

 

 

 

 

Student 

otrzymuje 

średnią ocenę 3 

z projektów 

Student 

otrzymuje 

średnią ocenę 

3,5 z projektów 

Student 

otrzymuje 

średnią ocenę 4 

z projektów 

Student 

otrzymuje 

średnią ocenę 

4,5 z projektów 

Student 

otrzymuje 

średnią ocenę 5 

z projektów 

K_01 

Student w 

zadowalającym 

stopniu ma 

świadomość 

poziomu 

swojej wiedzy 

i praktycznych 

umiejętności w 

- 

Student w 

dużym stopniu 

ma 

świadomość 

poziomu 

swojej wiedzy 

i praktycznych 

umiejętności w 

- 

Student ma 

wysoką 

świadomość 

poziomu 

swojej wiedzy 

i praktycznych 

umiejętności w 

projektowaniu 



 

 4 

projektowaniu 

stron www 

projektowaniu 

stron www 

stron www 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

10.1 podstawowa 

1. The Complete Responsive Web Design Course 

2. Free web design course 2020 

10.2 uzupełniająca 

3. rozmaite źródła internetowe 

11. Macierz realizacji zajęć 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie efektu 

do efektów zde-

finiowanych dla 

programu 

Cele 

zajęć 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 
Sposoby oceny 

W_01 K_W10 C_01-03 C_1-C_6 N1, N2 F1-F4, P1 

W_02 K_W12 C_04-05 C_2, C_3, 

C_4, C_6 

N1, N2 F1-F4, P1 

U_01 K_U01 C_01-05 C_2-7 N1, N2 F1-F4, P1 

U_02 K_U09 C_02-05 C_1-8 N1, N2 F1-F4, P1 

U_03 K_U12 C_04-05 C_3, C_4, 

C_6 

N1, N2 F1-F4, P1 

K_01 K_K04 C_01-05 C_1-8 N1, N2 - 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 

Średnia liczba 

godzin 

na zrealizowanie 

aktywności 

Udział w wykładach  - 

Udział w ćwiczeniach 30 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach - 

Udział w praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  - 

Udział w konsultacjach 4 

Suma godzin kontaktowych 34 

Samodzielne studiowanie treści wykładów - 

https://academy.zenva.com/course/responsive-web-design-with-css-and-html/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXC_gcsKLD6n7p6tHPBxsKjN5hA_quaPI
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Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne 
20 

Przygotowanie do konsultacji 2 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów - 

Suma godzin pracy własnej studenta 22 

Sumaryczne obciążenie studenta 56 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 2 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności praktyczne 56 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne 2 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 

1. Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Paweł Cisło 

2. Dyrektor Instytutu: dr Irena Kozimala 

 

Przemyśl, data 


