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Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono procedury organizacyjne niezbĊdne do
certyfikacji przygotowania zawodowego absolwentów kierunku Informatyka oraz zaproponowano koncepcjĊ doboru narzĊdzi do oceny efektów kształcenia na poziomie
specjalnoĞci informatycznych. W artykule ukazano takĪe procedurĊ układania zadaĔ
certyfikacyjnych.
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1. Wprowadzenie
Jeszcze w roku 2003 Kongres Informatyki Polskiej twierdził1, e definicja zawodu „informatyk” napotyka problemy, gdy nie s okrelone kwalifikacje, jakie powinien mie profesjonalista
majcy tytuł informatyka. Stwierdzono, e trudno mówi o jednolitych kwalifikacjach w zawodzie
i naley si jednak zastanowi nad definicj i list profesji informatycznych i jasno przypisa im
wymagane umiejtnoci. Zdaniem uczestników Kongresu, certyfikacja umiejtnoci informatycznych z braku definicji zawodu „informatyk” jest równie powanym problemem. Dla podwyszenia jakoci prac informatycznych zaproponowano zdefiniowa zakres podstawowych umiejtnoci informatycznych potwierdzajc je certyfikatem.
Obecnie mamy do dyspozycji „Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych”2 dla zawodów
typowo informatycznych takich jak: administrator baz danych, administrator systemów komputerowych, analityk systemów komputerowych, projektant systemów komputerowych, programista,
projektant stron internetowych (webmaster), administrator sieci informatycznej, konserwator systemów komputerowych i sieci, operator sprztu komputerowego, technik teleinformatyk, operator
wprowadzania danych. Wymienione zawody pokrywaj praktycznie wszystkie główne obszary
działalnoci zawodowej informatyków. W zwizku z istnieniem wymienionych standardów kwalifikacji naley zmieni podejcie do certyfikacji absolwentów kierunku Informatyka tak, by mona
było ustali stopie przygotowania do wykonania jednego ze zdefiniowanych zawodów. Włanie
na tych standardach, zdaniem autorów niniejszego artykułu, powinna bazowa cała koncepcja
procedury certyfikacji treci przygotowania zawodowego oraz budowa narzdzi do oceny efektów
kształcenia na poziomie specjalnoci.
1

http://www.kongres.org.pl/3kip_raport_10_srodowisko_informatyczne.htm.
http://www.mpips.gov.pl/praca/programy/projekt-spo-rzl-8222opracowanie-i-upowszechnienie-krajowych-standardowkwalifikacji-zawodowych8221/.
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Jako wzór do tworzenia własnego (uczelnianego) systemu certyfikacji kompetencji studentów
(absolwentów) uczelni moe posłuy szereg istniejcych rozwiza. Wród nich w pierwszej
kolejnoci naley wymieni system Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL)3 oraz
Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka (ang. European Certification of Informatics Professionals, EUCIP)4. Pod uwag naley wzi równie programy certyfikacyjne prowadzone przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI5. Przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne
absolwenta kierunku Informatyka powinno da mu szans na uzyskanie certyfikatu zawodu informatyka przynajmniej na poziomie bazowym w kadym z trzech wymienionych systemów.
Naley wzi pod uwag równie certyfikaty korporacyjne. Wikszo firm zagranicznych
wymaga od swoich partnerów, aby za swoje pienidze przeszkolili okrelon liczb pracowników
i uzyskali odpowiednie certyfikaty korporacyjne, jeeli chc zajmowa si sprzeda i instalacja
firmowych produktów informatycznych. Certyfikaty te maj jednak szersze znaczenie ni tylko
komercyjne. Certyfikaty korporacyjne s jednoczenie „standardem” wiedzy i umiejtnoci zawodowych, czyli mog by brane pod uwag przy wypracowaniu procedury certyfikacji treci
przygotowania zawodowego oraz narzdzi do oceny efektów kształcenia na poziomie specjalnoci
informatycznych. Do najbardziej znanych rozwiza w zakresie IT-certyfikacji odnosz si certyfikaty Microsoft Certified Professional6 i Cisco Certified Networking Associate7 oraz cieki certyfikacyjne firmy Oracle8 i Red Hat Certified Engineer9.
Kada uczelnia bdzie chciała prowadzi swój system certyfikacji, który by najbardziej odpowiadał specyfice przygotowania zawodowego w danej uczelni oraz dostarczał „sprzenia zwrotnego” niezbdnego do doskonalenia procesu kształcenia. Autorzy niniejszego artykułu w ramach
zadania projektowego10 pracowali nad wizj wewntrznego uczelnianego systemu certyfikacji
studentów kierunku Informatyka dla placówki macierzystej – Politechniki Koszaliskiej (PK).
Mona spodziewa si, e niektóre konstrukcje wypracowane w ramach tego zadania mog okaza
si przydatne dla kolegów z innych uczelni technicznych.

3

Europejski Certyfikat UmiejĊtnoĞci Komputerowych, Sylabus wersja 5.0, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2007.
http://www.eucip.pl/
5
http://pl.eitci.org/
6
http://www.microsoft.com/poland/certyfikacje/
7
http://www.cisco.com/web/learning/le3/le2/le0/le9/learning_certification_type_home.html
8
http://www.oracle.com/pl/
9
http://www.redhat.com/certification/rhce/
10
Słowik A., Susłow W., Opracowanie procedury certyfikacji treĞci przygotowania zawodowego oraz narzĊdzi do oceny
efektów kształcenia na poziomie specjalnoĞci: Programowanie Komputerów i Sieci Informatyczne oraz Zastosowania
Systemów Baz Danych, Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach projektu POKL „Program Rozwojowy Politechniki
KoszaliĔskiej w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych”, zad. 5, poz. 92,. Politechnika KoszaliĔska, Koszalin
2011.
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2. Wizja procesu certyfikacji studentów kierunku Informatyka
Rysunek 1 ukazuje schematycznie proponowany wewntrz uczelniany proces certyfikacji studentów (absolwentów) kierunku Informatyka. Jak wida, pierwszym etapem w procesie certyfikacji jest zatwierdzenie terminów i poziomów certyfikacji. Drugim etapem jest opracowanie waonego wykazu przedmiotów. Etap trzeci polega na zatwierdzeniu waonego wykazu przedmiotów. Jednoczenie powinna by dopuszczona moliwo zmian w przyjtym wykazie przedmiotów po akceptacji odpowiednich jednostek nadzorujcych proces certyfikacji zawodu informatyka
w danej placówce edukacyjnej.
W wykazie przedmiotów powinny znajdowa si wszystkie przedmioty kierunkowe oraz
przedmioty specjalnociowe dla danej specjalnoci informatycznej. Problemem pozostaje przydzielenie wartoci wag dla poszczególnych przedmiotów, zgodnie z zasad, e im warto wagi
wiksza tym zakres materiału objty danym przedmiotem uwaa si za bardziej znaczcy w kontekcie przygotowania zawodowego. Wówczas w procesie wykonania zada certyfikacyjnych
poprawne odpowiedzi na pytania o wikszej wartoci wagi, bd miały wikszy wpływ na ostateczny wynik procesu certyfikowania. Naturalnym pomysłem jest ustalenie pierwotnej wartoci
wag dla kadego przedmiotu jako wartoci punktów ECTS tego przedmiotu. Załoenie to moe
by zmienione, a wartoci wag dla poszczególnych przedmiotów mog ulec zmianie. Zmiana ta
powinna by jednak dokonana przez odpowiednie jednostki decyzyjne uczelni.
Zdaniem Autorów, waony wykaz przedmiotów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku
Informatyka powinien zawiera waony wykaz modułów. Warto wagi dla kadego modułu
moe by sum punktów ECTS z przedmiotów wchodzcych w skład wybranego modułu. Podejcie takie ma racjonalne uzasadnienie, poniewa w skład wielu modułów wchodz przedmioty
laboratoryjne lub projektowe. Na zajciach projektowych i laboratoryjnych z wybranego przedmiotu kady student moe mie przydzielone do wykonania indywidualne zadanie, które moe
wymaga innego zakresu wiedzy ni projekty (zadania) wykonywane przez innych studentów.
W zwizku z tym tworzenie zada certyfikujcych z zaj laboratoryjnych lub projektowych moe
by utrudnione. Z tego wzgldu bardziej praktyczne wydaje si by tworzenie wykazu waonych
modułów. Oczywicie podczas tworzenia zada certyfikujcych dla danego modułu, mona w nim
zawrze zadania ogólne dotyczce prac projektowych lub laboratoryjnych.
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Rysunek 1. Schemat procesu certyfikacji studentów kierunku Informatyka
ródło: Opracowanie własne.
Poziomy certyfikacji powinny by zatwierdzone przez odpowiedni jednostk decyzyjn.
Obecnie w WEiI (Wydział Elektroniki i Informatyki) PK obowizuj nastpujce poziomy oceniania kompetencji absolwentów: celujcy, bardzo dobry, do dobry, dostateczny, niedostateczny.
Zdaniem autorów niniejszego artykułu wynikiem procesu certyfikacji powinna by liczba wyraajca w sposób procentowy stopie poprawnoci rozwizania zada certyfikacyjnych. Oczywicie
liczba ta powinna zalee od liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz od „wanoci” (wartoci wag) przedmiotów, z których zostały rozwizane zadania. Procentowa warto poprawnego
rozwizania zada certyfikacyjnych (PP) powinna osiga warto 0% w przypadku, gdy odpowiedzi s błdne lub warto 100% w przypadku, gdy wszystkie odpowiedzi s poprawne. Warto PP moe by szacowana, jako:
N

¦ (PO ⋅Waga )
i

PP =

i

i =1

(1)

N

¦Waga

i

i =1

gdzie: N – liczba zada, które zostały przedstawione do rozwizania osobie podlegajcej certyfikacji, POi – stopie poprawnoci odpowiedzi na i-te zadanie certyfikujce wyraony w procentach (0% brak odpowiedzi lub odpowied błdna; 100% zadanie w całoci rozwizane poprawnie), Wagai – warto wagi przypisana do przedmiotu, którego dotyczy i-te zadanie certyfikacyjne.
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W przypadku zastosowania testu wielokrotnego wyboru, jako narzdzia do oceny kompetencji
absolwenta, warto POi definiuje si nastpujco:

§ 100% ·
¸ ⋅ (LP − LN ),
°¨
gdy
LN < LP
POi = ®¨© K i ¸¹
° 0%, gdy LN ≥ LP lub brak odpowiedzi
¯

(2)

gdzie: POi – stopie poprawnoci odpowiedzi na i-te zadanie certyfikujce wyraony w procentach, Ki– liczba wszystkich odpowiedzi w i-tym zadaniu testowym, LP – liczba poprawnych
od-powiedzi udzielonych przez absolwenta w i-tym zadaniu testowym, LN – liczba niepoprawnych odpowiedzi udzielonych przez absolwenta w i-tym zadaniu testowym.
Procentowa warto oceny kompetencji osoby certyfikowanej precyzyjnie informuje o stopniu
zaawansowania informatycznego osoby podlegajcej ocenie. Równie na podstawie wartoci PP
mona przyznawa jeden z wczeniej ustalonych poziomów certyfikacji lub okrela tylko poziom
procentowy PP po którego przekroczeniu nastpuje zdanie certyfikatu. W tym drugim przypadku,
autorzy sugeruj, aby warto PP niezbdna do otrzymania certyfikatu wynosiła przynajmniej
80%. Warto ta jest odpowiednikiem oceny dobrej według skali przedstawionej w tabelach 1 i 2.
Pomysłem kluczowym w budowaniu uczelnianego systemu certyfikacji absolwentów jest, według autorów, włczanie kompetencji uzyskanych na wiczeniach laboratoryjnych lub projektowych do ostatecznej oceny kwalifikacji absolwenta. Powinno to odbywa si zgodnie z dwoma
regułami.
Po pierwsze, wiczenia laboratoryjne oraz projektowe s włczone w skład poszczególnych
modułów. Wówczas kompetencje uzyskane na takich zajciach staj si czci wikszego modułu. Osoba rozwizujca zadanie z danego modułu powinna wykorzysta kompetencje nabyte podczas zaj projektowych lub laboratoryjnych, które wchodz w skład tego modułu. W zwizku
z tym przy takim podejciu zaleca si takie konstruowanie zada, aby moliwe było wykorzystanie
przez osob certyfikowan kompetencji uzyskanych na wiczeniach laboratoryjnych lub projektowych.
Po drugie, wiczenia laboratoryjne i projektowe powinny zosta wyłczone ze spisu przedmiotów waonych. W przypadku wykazu przedmiotów kierunkowych jest to proste, poniewa
przedmioty tego typu stanow oddzielne kursy opisane punktami ECTS. Wówczas, przedmioty te
naley wydzieli z modułów. Po ich wydzieleniu wartoci wag dla modułów, z których usunito
przedmiot laboratoryjny lub projektowy naley pomniejszy o warto wagi przypisanej do wydzielonego przedmiotu.
Zabieg wydzielenia wicze laboratoryjnych lub projektowych z przedmiotów kierunkowych
dla studiów pierwszego stopnia jest stosunkowo prosty. W przypadku przeprowadzenia tego samego zabiegu dla przedmiotów kierunkowych dla studiów drugiego stopnia oraz dla przedmiotów
specjalnociowych zadanie to jest troch bardziej skomplikowane. Dzieje si tak, poniewa zajcia
z wicze laboratoryjnych lub projektowych stanowi jedno z podstawowym przedmiotem i s
opisane jedn wartoci punktów ECTS. W zwizku z tym nasuwa si pytanie, jaka waga powinna
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przynalee do wykładów oraz do zaj projektowych po ich rozłczeniu? Mona odpowiedzie
na to pytanie na podstawie relacji godzinowych pomidzy wykładem a zajciami projektowymi.
Dokonujc takich samych działa dla wszystkich przedmiotów (w których nie mona bezporednio wydzieli zaj laboratoryjnych lub projektowych) otrzymamy wydzielon grup zaj
laboratoryjnych oraz zaj projektowych łcznie z przypisanymi wagami. Wówczas procentowa
warto poprawnego rozwizania zada certyfikacyjnych (PP) z uwzgldnieniem kompetencji
uzyskanych na zajciach laboratoryjnych lub projektowych bdzie si przedstawia nastpujco:
N

M

¦ (POi ⋅Wagai ) + ¦ (Ok ⋅Waga k )
PP =

i =1

k =1
M

N

¦Waga + ¦Waga
i

i =1

(3)
k

k =1

gdzie: N – liczba zada, które zostały przedstawione do rozwizania osobie podlegajcej certyfikacji, M – liczba zaj laboratoryjnych lub projektowych, z których uzyskane oceny zostały
włczone do oceny kwalifikacji absolwenta, POi – poprawna odpowied na i-te zadanie certyfikujce wyraona w procentach: 0% brak odpowiedzi lub odpowied błdna; 100% zadanie w całoci
rozwizane poprawnie – patrz zaleno (2), Wagak – warto wagi przypisana do k-tego przedmiotu laboratoryjnego lub projektowego, Ok – procentowa warto oceny uzyskanej z k-tego
przedmiotu laboratoryjnego lub projektowego podczas studiów. Warto Ok moe by okrelona
według tabeli 1.
Wartoci w tabeli 1 przyjto sugerujc si progow wartoci procentow niezbdn do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Zawodu Informatyka (EUCIP). Warto ta wynosi 60% poprawnych odpowiedzi w rozwizywanych przez kandydata zadaniach. W zwizku z tym przyjto, e
ocena dostateczny moe by przedstawiona, jako odpowied na zadanie certyfikacyjne na poziomie 60%. Wartoci procentowe dla ocen powyej dostateczny s liniowo skalowane wzgldem
wartoci 60%.
Tabela 1. OkreĞlanie wartoĞci Ok na podstawie ocen z zajĊü projektowych lub laboratoryjnych
Lp.
1
2
3
4
5

Ocena uzyskana w trakcie studiów z danego przedmiotu
laboratoryjnego lub projektowego
dostateczny
dostateczny +
dobry
dobry +
bardzo dobry

ródło: Opracowanie własne.

Warto Ok
60%
70%
80%
90%
100%
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Oczywicie do okrelenia wartoci Ok mona zastosowa inne podejcia. Jedn z ciekawych
alternatyw jest zastosowanie skali Harrington’a11, opisujcej jako produktów. Jest to uzasadnione, jeli traktujemy młodego specjalist (absolwenta) jako „produkt” działalnoci uczelni. Skala
ta jest nieliniowa i na potrzeby wyznaczenia wartoci Ok moe by zdefiniowana nastpujco
(patrz tabela 2).
Tabela 2. OkreĞlanie wartoĞci Ok na podstawie ocen z zajĊü projektowych lub laboratoryjnych
przy uĪyciu skali Harrington’a
Lp.
1
2
3
4
5

Ocena uzyskana w trakcie studiów z danego przedmiotu
laboratoryjnego lub projektowego
dostateczny
dostateczny +
dobry
dobry +
bardzo dobry

Warto Ok
37%
64%
80%
90%
100%

ródło: Opracowanie własne.
Z tabeli 2 wida, e ocena dostateczny posiada mniejsz wag ni w przypadku danych zawartych w tabeli 1. Z punktu widzenia „jakoci” przygotowania zawodowego jest to uzasadnione tym,
e ocena dostateczny jest prawdopodobnie ocen, która w najwikszym stopniu moe by wystawiona w sposób nierzetelny. W zwizku z tym obnienie rangi tej oceny (które wystpuje w tabeli
2) wydaje si by uzasadnione. Sugerujc si znowu wartoci procentow niezbdn do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Zawodu Informatyka, ocena 3.0 nie upowania absolwenta do
otrzy-mania certyfikatu przygotowania zawodowego.
3. Procedura układania zada certyfikacyjnych
Procedur układania zada certyfikacyjnych przedstawiono w formie graficznej na rys. 2
w notacji modelowania procesów biznesowych (BPMN).
Zadania certyfikujce powinny by układane zgodnie z nastpujcym cigiem operacji:
a) Okreli liczb zada, które naley przygotowa z wybranych przedmiotów.
b) Okreli typ zada do przygotowania.
c) Okreli format i styl edytorski, w którym zadania łcznie z poprawnymi rozwizaniami maj by przygotowane.
d) Wyznaczy osoby odpowiedzialne za przygotowanie zada z wybranych przedmiotów.
e) Wyznaczy osoby odpowiedzialne za sprawdzenie przygotowanych zada pod
wzgldem edytorskim.
f) Wyznaczy osoby odpowiedzialne za wprowadzenie zada do systemu certyfikacyjnego.
g) Okreli terminy dla: przygotowania zada, sprawdzenia zada oraz wprowadzenia
zada do systemu certyfikacyjnego.
11
Larichev O. I., Moshkovich H. M., Verbal Decision Analysis for Unstructured Problems, Kluwer Academic Publishers,
Boston 1997.
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Rysunek 2. Procedura układania zadaĔ certyfikacyjnych
ródło: Opracowanie własne.
Na rys. 3 w formie graficznej przedstawiono procedur oceniania zada certyfikacyjnych.
Procedura ta powinna by przeprowadzona zgodnie z nastpujcym cigiem operacji:
a) Uzyskanie poprawnych odpowiedzi dla wybranego i-tego zadania.
b) Uzyskanie odpowiedzi udzielonych dla wybranego i-tego zadania przez osob certyfikowan.
c) Uzyskanie wartoci wagi Wagai przynalenej do i-tego zadania.
d) Porównanie odpowiedzi poprawnej z odpowiedzi udzielon przez osob certyfikowan.
e) Wyznaczenie procentowego stopnia poprawnoci POi odpowiedzi udzielonej przez
osob certyfikowan na i-te zadanie certyfikujce (patrz zaleno 2). Warto POi ∈
[0%; 100%] powinna odzwierciedla stopie osignicia celów w i-tym zadaniu.
f) Archiwizacja obliczonej wartoci POi oraz wartoci wagi Wagai w celu pó niejszego
ich wykorzystania do obliczenia procentowej wartoci PP poprawnego rozwizania
zada certyfikacyjnych (patrz zaleno 1).
Oczywicie, jeli planowane jest uwzgldnienie kompetencji uzyskanych przez osob certyfikowan na zajciach laboratoryjnych lub projektowych wówczas warto PP bdzie wyznaczana
zgodnie z zalenoci (3).
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Rysunek 3. Procedura oceniania zadaĔ certyfikacyjnych
ródło: Opracowanie własne.
4. Dobór narzdzi wspomagajcych proces certyfikacji
Do wspomagania procesu certyfikacji powinny by zastosowane „narzdzia testujce wiedz”, czyli znane obecnie mechanizmy informatyczne przeznaczone do weryfikacji wiedzy jednostki za porednictwem komputera i sieci Internet. W praktyce przez narzdzia testujce wiedz
rozumie si mechanizmy wbudowane systemów do zdalnego kształcenia (platform
e-learningowych, LMS) przeznaczone do testowania wiedzy oraz dedykowane aplikacje testujce.
Wszystkie popularne systemy do zdalnego kształcenia (LMS) udostpniaj, co najmniej narzdzia do budowy testów zamknitych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Zgodnie z przyjt koncepcj budowy systemu, testy zamknite sprawdzane s automatycznie. Niektóre systemy
dopuszczaj wykorzystanie zada otwartych, które sprawdzane s zawsze przez nauczyciela (trenera).
Platforma e-learningowa Politechniki Koszaliskiej bazuje na technologii firmy 4System12
i w tej sytuacji nie jest wyjtkiem – zawiera ona moduł przeprowadzania egzaminów on-line,
zapewniajcy losow generacj indywidualnych zestawów pyta dla kadego egzaminowanego,
mechanizm prezentacji zada testowych oraz generator raportów z przebiegu egzaminów. Przygotowanie zada testowych odbywa si w rodowisku dedykowanej aplikacji WBTExpress, która
wspomaga proces tworzenia zada zgodnie z wymaganiami testologii.
Przez aplikacj testujc rozumiemy dedykowane rodowisko informatyczne przeznaczone do
weryfikacji wiedzy w sytuacji, w której uniwersalne mechanizmy udostpniane przez system do
zdalnego kształcenia s niewystarczajce albo mało przydatne. Aplikacje testujce s szczególnie
potrzebne przy weryfikacji wiedzy w sytuacji, w której niezbdne jest odwołanie si do okrelo12

http://elearning-dla-firm.4system.com/oferta-dla-szkol-wyzszych.html.
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nego kontekstu dziedzinowego. W zwizku z tym, np. przy testowaniu znajomoci obsługi aplikacji komputerowej konieczne jest testowanie wiedzy wprost przy uyciu symulatora tej aplikacji,
a np. przy testowaniu znajomoci procesów technologicznych wskazana jest emulacja tych złoonych procesów.
W warstwie technicznej aplikacja testujca tak samo jak i narzdzia testujce zawiera wszystkie elementy przeznaczone do testowania wiedzy. Przykładem uniwersalnej aplikacji testujcej
moe by Hot Potatoes13. Aplikacja ta pozwala szybko przygotowa i opublikowa na stronie
internetowej quiz i przeprowadzi egzaminy testowe w oparciu o mechanizmy udostpniania informacji na serwerach WWW.
Orientacja Wydziału Elektroniki i Informatyki PK na przygotowanie inynierów w zakresach
programowania komputerów oraz projektowania i eksploatacji baz danych nakłada specyficzne
wymagania na narzdzia wspomagajce proces certyfikacji. Zadania certyfikacyjne dla inynierów
programistów mog wymaga czynnoci zwizanych z wykorzystaniem np. specyficznych rodowisk i narzdzi wspierajcych proces wytwarzania oprogramowania (konkretnych rodowisk
RAD, IDE i narzdzi CASE). Zadania specjalnociowe dla projektantów baz danych mog by
zwizane z uyciem konkretnych systemów zarzdzania bazami danych. W przypadku zada certyfikacyjnych informatycznych, które bd odnosi si do wymienionych aktywnoci, uycie
wbudowanych mechanizmów testujcych uczelnianej platformy LMS lub dostpnych uniwersalnych aplikacji testujcych w rodzaju Hot Potatoes bdzie niewystarczajce. Moe wystpi konieczno opracowania dedykowanych aplikacji testujcych lub zaprojektowania i uycia modułów rozszerzajcych (add-on) do istniejcej platformy LMS.
Specyfikacja wymaga, dotyczcych aplikacji dedykowanej wymaga głbszej pracy analitycznej. W ramach niniejszego artykułu mona sformułowa tylko ogólny zarys – koncepcj budowy takiego oprogramowania. Główne wymagania uytkownika mog by sformułowane nastpujco:
• Uytkownikami aplikacji bd Student i Komisja. Za porednictwem aplikacji Student wykonuje zadanie certyfikacyjne, a Komisja przyjmuje raport z wykonania zadania w postaci oceny
procentowej poprawnoci wykonania.
• Aplikacja powinna emulowa rodowisko pracy zgodnie ze specyfik zadania certyfikacyjnego. Na przykładzie oferty dydaktycznej14 Wydziału Elektroniki i Informatyki PK, dla specjalnoci „Programowanie komputerów i sieci informatyczne” (PKiSI) powinna to by emulacja
zintegrowanego rodowiska deweloperskiego IDE, a dla specjalnoci „Zastosowania systemów
baz danych” (ZSBD) – emulacja systemu zarzdzania baz danych.
• Aplikacja powinna wykrywa błdy notacji i błdy logiczne w kodach, tworzonych przez Studenta podczas wykonania zadania certyfikacyjnego: dla PKiSI w kodach C/C++/Java; dla
ZSBD – w kodach SQL.
• Aplikacja powinna wykrywa błdy proceduralne Studenta, popełnione podczas wykonania
zadania certyfikacyjnego – niewłaciw kolejno operacji, brak koniecznych operacji, niedopuszczalne operacje.
• Aplikacja powinna rejestrowa błdy w przecigu całego okresu pracy nad zadaniem certyfikacyjnym i przelicza je na procentow warto poprawnoci wykonania zadania.
13
14

http://hotpot.uvic.ca/.
http://weii.tu.koszalin.pl/studiainfo.html.
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5. Podsumowanie
W ramach niniejszego artykułu przedstawiono procedury organizacyjne niezbdne do certyfikacji przygotowania zawodowego oraz zaproponowano koncepcj doboru narzdzi do oceny efektów kształcenia na poziomie specjalnoci informatycznych. Autorzy uznali, e konieczne jest
wprowadzenie waonego wykazu przedmiotów, który powinien dotyczy wszystkich przedmiotów
specjalnociowych. Natomiast odnonie przedmiotów kierunkowych mona ograniczy si tylko
do przedmiotów, z których nabyta wiedza jest niezbdna do realizacji przedmiotów specjalnociowych.
Jako wartoci wag w waonym wykazie przedmiotów domylnie przyjto wartoci punktów
ECTS przypisanych do danego przedmiotu. Autorzy podali równie sposób, w jaki mona samodzielnie wyznaczy wartoci punktów ECTS w przypadku przedmiotów, w których wystpuj
zajcia laboratoryjne lub projektowe łcznie z wykładami lub wiczeniami. Wybór wartoci ECTS
jako wartoci wag wydaje si by wyborem racjonalnym. Oczywicie w razie koniecznoci odpowiednia jednostka decyzyjna moe przyj inny sposób nadawania wartoci wag dla poszczególnych przedmiotów. Jednak wartoci wag powinny by przyznawane zgodnie z zasad, e im
przedmiot jest waniejszy (z punktu widzenia danej specjalnoci) tym posiada wiksz warto
wagi.
W artykule podano równie zasady włczania kompetencji uzyskanych na wiczeniach laboratoryjnych lub projektowych do oceny kwalifikacji Absolwenta. Przyjto dwie koncepcje słuce
do ustalenia wartoci procentowej osignicia celów na podstawie oceny z projektu lub z laboratorium. Pierwsza koncepcja jest liniowa, druga bazuje na skali Harrington’a, w której ocena 3.0
posiada mniejszy wkład do procentowej wartoci osignicia celów z danego przedmiotu projektowego lub laboratoryjnego. Oczywicie, równie i w tym miejscu odpowiednia jednostka decyzyjna moe przyj zupełnie inn reguł słuc do zamiany ocen z przedmiotów projektowych
lub laboratoryjnych na procentow warto osignicia celów z danego przedmiotu.
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ASSESSMENT PROCEDURE OF THE EDUCATIONAL EFFECTS ACHIEVED
BY COMPUTER SCIENCE STUDENTS
Summary
In this paper the organizational procedures which are necessary to certification
of professional skills of graduates in Computer Science degree course are presented.
Also, the general idea of tools selection which are required in evaluation of educational effects at the level of IT concentrations are described. In presented paper, the
compose procedure of certification tasks is shown.
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