Nauczanie informatyki
na studiach ekonomicznych

Tadeusz Kasprzak, profesor, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Wydzia³ Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
Miros³awa Lasek, profesor, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych,
Wydzia³ Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

Wstêp
Cele naszego artyku³u to:
1) przeprowadzenie oceny programów nauczania przedmiotów informatycznych na studiach ekonomicznych (zw³aszcza na kierunku „informatyka
i ekonometria”),
2) przedstawienie propozycji w zakresie nauczania przedmiotów informatycznych na wydzia³ach ekonomicznych uniwersytetów i akademiach ekonomicznych.
Aby zrealizowaæ wymienione powy¿ej cele:
• dokonano przegl¹du programów nauczania przedmiotów informatycznych
na uczelniach ekonomicznych i wydzia³ach ekonomicznych uczelni, przoduj¹cych w zakresie nauczania informatyki gospodarczej (lub posiadaj¹cych kierunek czy specjalizacjê „informatyka i ekonometria”), zarówno
pañstwowych, jak i prywatnych, w Polsce i na œwiecie (m.in. doœwiadczenia
uczelni niemieckich i amerykañskich, proponowane standardy);
• podjêto próbê wskazania przedmiotów (wraz z okreœleniem tematyki, treœci, zalecanej literatury i oprogramowania), które powinny byæ przedmiotami obowi¹zkowymi dla studentów kierunku „informatyka i ekonometria”,
wi¹¿¹cych swoj¹ przysz³oœæ z zawodem ekonomisty — informatyka;
• spróbowano wychwyciæ przysz³e tendencje w rozwoju informatyki gospodarczej i okreœliæ zapotrzebowanie gospodarki na specjalistów po kierunku „informatyka i ekonometria”;
• dokonano przegl¹du podrêczników i skryptów wydawanych przez poszczególne uczelnie, a tak¿e ogólnokrajowe wydawnictwa: PWN, WN-T, PWE.
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1. Potrzeba kszta³cenia w zakresie informatyki na studiach
ekonomicznych
Terminy „cyfrowa ekonomia”, „informatyczna gospodarka” dobrze ilustruj¹ wp³yw technologii informatycznych na ekonomiê i gospodarkê, gospodarkê
œwiatow¹ i gospodarki poszczególnych krajów, w tym zw³aszcza najbardziej
zaawansowanych gospodarczo [Hetmañski, 2000]. Termin „nowa ekonomia”
odnosi siê do zmian iloœciowych i jakoœciowych, jakie zasz³y w ci¹gu ostatnich
15 lat, zw³aszcza w USA. Zmiany dotycz¹ struktury, funkcjonowania i regu³
ekonomii. Nowa ekonomia oparta jest na informacji i wiedzy. Uwzglêdnia
zmiennoœæ, ryzyko i niepewnoœæ jako sta³e, a nie wyj¹tkowe zjawiska gospodarcze. Zjawiska nowej ekonomii od 10 lat ulegaj¹ przyspieszeniu w wyniku
gwa³townego rozwoju internetu.
Trudno dziœ wyobraziæ sobie realizacjê jakichkolwiek procesów gospodarczych, produkcjê przemys³ow¹ czy handel bez zastosowania technologii informatycznych — opartych na mikroelektronice i komputerowych systemach
telekomunikacji. Technologie informatyczne zmieniaj¹ sposób realizacji dzia³añ gospodarczych, np. z ukierunkowania funkcjonalnego na procesowe, zmieniaj¹ charakter wspó³dzia³ania pracowników i wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorstwami. Nowoczesne technologie powoduj¹, ¿e roœnie zapotrzebowanie
na fachowców posiadaj¹cych umiejêtnoœæ gospodarowania i zarz¹dzania
z u¿yciem tych technologii. W krajach najbardziej zaawansowanych w rozwoju gospodarczym s¹ to pracownicy o zarobkach zaliczanych do najwy¿szych
i ciesz¹cy siê bardzo wysokim presti¿em. Nie chodzi tu tylko o informatyków
— techników, in¿ynierów, programistów, ale osoby ³¹cz¹ce wiedzê ekonomiczn¹ z informatyczn¹ — umiej¹ce skutecznie wdro¿yæ projekt informatyczny,
wybraæ do rekonstrukcji za pomoc¹ technologii informatycznych w³aœciwe
procesy biznesowe, zapewniæ efektywnoœæ (produktywnoœæ) wdra¿anych technologii informatycznych.
Planowanie i wdra¿anie wspó³czesnych systemów informatycznych wymaga znacznych nak³adów (finansowych i ludzkich) i umiejêtnoœci wykraczaj¹cych poza sam¹ znajomoœæ technologii informatycznych. Potrzebna jest wiedza z zakresu zarz¹dzania i ekonomii.
W USA zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny technologii informatycznych szacuje siê na 150 tysiêcy w skali rocznej do 2006 roku1. W 2000 roku
zapotrzebowanie wed³ug przewidywañ bêdzie siê kszta³towaæ na poziomie 350
tysiêcy. Postanowiono podnieœæ liczbê zezwoleñ na pracê dla specjalistów
imigrantów ze 115 tysiêcy na 195 tysiêcy. W Niemczech popyt na specjalistów
z dziedziny technologii informatycznych jest szacowany na poziomie 75 tysiêcy
rocznie, poda¿ na poziomie 45 tysiêcy; brak 30 tysiêcy. W roku 2003 przewiduje
siê w Niemczech brak 400 tysiêcy specjalistów technologii informatycznych,
1
Dane zgodnie z przedstawianymi w artyku³ach: M. Ko³¹taj, Nomadowie z laptopami,
„Wprost”, 3.09.2000; Socha, G³owa do komputera, „Polityka”, 26.08.2000; Bildung. Ausfall im System, „Der Spiegel” 2000 nr 13.
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w Europie Zachodniej 1,7 miliona. We Francji 25% pracowników technologii
informatycznych to imigranci; wolnych miejsc pracy — 185 tysiêcy. W Wielkiej
Brytanii brak 200 tysiêcy specjalistów technologii informatycznych, we W³oszech — 15 tysiêcy, a w Japonii — 210 tysiêcy. W Polsce, jak dotychczas, mo¿emy zaobserwowaæ emigracjê specjalistów technologii informatycznych, natomiast imigracjê blisk¹ zeru.
W USA i krajach UE podejmowane s¹ wysi³ki zintensyfikowania kszta³cenia specjalistów w dziedzinie technologii informatycznych. Firma SAP ufundowa³a w Poczdamie za 100 mln DM instytut kszta³c¹cy in¿ynierów-programistów. Tzw. Inicjatywa D–21 w Niemczech, zwi¹zek 100 przedsiêbiorstw, ma zamiar w ci¹gu najbli¿szych lat wyposa¿yæ 20 000 szkó³ w najnowsz¹ technikê
komputerow¹. W roku 2000 ma byæ wydanych 400 mln DM na pomoce dydaktyczne. W ka¿dym oœrodku nauczania powstaje zestaw za 50 tys. DM: komputerów, serwerów, drukarek i oprogramowania dydaktycznego. Przewiduje siê,
¿e do roku 2001 ka¿da szko³a w Niemczech bêdzie mia³a dostêp do internetu.
Siemens funduje stypendia za 2,7 mln DM rocznie dla osób chc¹cych siê kszta³ciæ w zawodach zwi¹zanych z technologiami informatycznymi. Popyt na informatyków najlepszych uczelni niemieckich jest olbrzymi. Na absolwentów
Wydzia³u Zastosowañ Informatyki Uniwersytetu w Karlsruhe — jest ich 200
rocznie, czeka 5000 ofert pracy. Studenci podejmuj¹ pracê ju¿ po 3 semestrach. W Hamburgu uzyskuj¹ p³ace brutto w wysokoœci 7000 DM. Barier¹
kszta³cenia wiêkszej liczby informatyków jest brak kadry nauczaj¹cej. Przyczyn¹ niedostatecznej liczby specjalistów technologii informatycznych
w Niemczech by³a b³êdna prognoza potrzeb w tym zakresie z pocz¹tku lat 90.
Nast¹pi³ spadek studentów specjalnoœci informatycznych z 8000 w roku 1989
do 4600 w roku 19952.
Sam rozwój technologii informatycznych (bran¿y informatycznej) tworzy
obecnie jedn¹ z najszybciej i najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê dziedzin gospodarki œwiatowej. Informacja (wiedza) jest coraz powszechniej traktowana jako czynnik produkcji, obok ziemi, kapita³u i pracy.
Informatyka (informacja, systemy informatyczne i zastosowania technologii informatycznych) jest coraz powszechniej traktowana jako podstawowy
czynnik rozwoju gospodarczego. Mo¿na odwo³aæ siê tu do gospodarki USA,
gdzie bran¿a informatyczna jest traktowana jako „ko³o zamachowe gospodarki”, zapewniaj¹ce jej rozwój. Szacuje siê, ¿e Europa Zachodnia ma w stosunku
do USA opóŸnienia siêgaj¹ce oko³o 2–3 lat. Z dostêpu do internetu korzysta co
5 Amerykanin, co 10 mieszkaniec UE, co 20 Polak. W USA 80% klas szkolnych
ma dostêp do internetu. Ocenia siê, ¿e w Polsce doœæ wysoki jest stan zaawansowania informatyzacji ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W ponad 40%
takich przedsiêbiorstw 75% pracowników korzysta z komputerów, a jedynie
25% ma³o lub wcale nie korzysta — podobnie jest w krajach UE! Mo¿liwoœci
poczty elektronicznej, elementy handlu elektronicznego wykorzystuje 72%
2

Dane za: „Der Spiegel” 2000 nr 13.
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ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce, 85% ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w krajach Unii Europejskiej3.
Technologie informatyczne oddzia³uj¹ na [Hetmañski, 2000]:
• procesy tworzenia wartoœci dodanej,
• kszta³towanie poda¿y i popytu (i równowagi w tym zakresie),
• koszty gospodarowania (produkcji i sprzeda¿y),
• innowacyjnoœæ i konkurencyjnoœæ,
• procesy pozyskiwania kapita³u,
• generowanie i maksymalizacjê zysków,
• sytuacjê firm na gie³dach,
• koniunkturê œwiatow¹.
Dla ekonomistów interesuj¹ce jest nie tylko oddzia³ywanie technologii informatycznych na gospodarkê, ale tak¿e ekonomiczny aspekt rozwoju nowej
bran¿y — bran¿y technologii informatycznych: sta³a siê ona strategicznym sektorem gospodarki, wp³ywaj¹cym na poziom dobrobytu spo³eczeñstwa, okreœlaj¹cym poziom rozwoju gospodarczego kraju.
Obok potrzeb analizy stopnia rozwoju „technicznej strony zjawiska”:
wskaŸniki pamiêci komputerów, wydajnoœæ baz danych, szybkoœæ przesy³ania
danych w sieciach komputerowych, czym przede wszystkim s¹ zainteresowani
informatycy kszta³ceni na wydzia³ach informatycznych uniwersytetów i politechnik, pojawi³a siê potrzeba oceny wp³ywu technologii informatycznych na
procesy ekonomiczno-finansowe, decyduj¹ce o rozwoju gospodarek narodowych i gospodarki œwiatowej.
Interesuj¹ nas — jako ekonomistów (por. [Hetmañski, 2000; Lasek, 1997]):
1) wp³yw informatyki na kszta³towanie procesów gospodarczych (procesów
biznesowych). W Polsce element jeszcze nie w pe³ni doceniany (upadek
reformy ZUS mo¿na naszym zdaniem ³¹czyæ z „lekcewa¿eniem” informatyki, która mia³a w realizacji reformy odegraæ kluczow¹ rolê);
2) informatyka (bran¿a technologii informatycznych) jako nowa bran¿a gospodarki, obok przemys³u, handlu, decyduj¹ca o dynamice i mo¿liwoœciach
rozwoju gospodarczego,
3) ekonomika informatyki, obejmuj¹ca:
• Ÿród³a i sposoby finansowania informatycznych badañ podstawowych,
• sposoby wdra¿ania technologii informatycznych w przemyœle,
• stosunki w³asnoœciowe w firmach i przedsiêbiorstwach produkuj¹cych
technologie informatyczne i dostarczaj¹cych odpowiednie us³ugi,
• sposoby pozyskiwania kapita³u,
• metody zarz¹dzania technologiami informatycznymi,
• kapita³ krajowy i zagraniczny w informatycznym sektorze gospodarki,
• regulacje prawno-fiskalne,
• pañstwowo-rz¹dow¹ strategiczn¹ kontrolê nad rozwojem informatyki.
3
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Dane wg: J. D¹browski, Skazani na przetrwanie, „Money and Market” 2000 nr 8.
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Interesuj¹cy dla ekonomisty bêdzie tak¿e rodzaj i charakter stosunków
w³asnoœciowych w poszczególnych sektorach gospodarki informatycznej
(g³ównie w badaniach podstawowych, wdro¿eniach, produkcji, us³ugach).
Has³o „paradoks informatyzacji”: du¿e nak³ady na informatykê — ma³e
efekty, wynika naszym zdaniem z niezrozumienia roli informatyki w biznesie
i ekonomii. Zastosowanie informatyki jest jeszcze nadal czêsto mylone z zakupem du¿ej liczby PC-ów (z ca³ym szacunkiem dla tych urz¹dzeñ bardzo przydatnych w pracy w wielu zawodach), wykorzystywaniem pakietu Microsoft
Office oraz pos³ugiwaniem siê wyszukiwark¹ internetow¹. Nauka informatyki
jest zaœ niestety jeszcze nadal czêsto uto¿samiana z nauk¹ obs³ugi PC-ta, opanowaniem edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
Studenci naszego wydzia³u (zw³aszcza na pierwszym roku) s¹ zdziwieni, ¿e
na wyk³adzie z „informatyki” jedynie marginesowo traktowane s¹ problemy,
takie jak konfiguracja mikrokomputera, pakiety programów u¿ytkowych na
mikrokomputer, procesory, urz¹dzenia wejœcia/wyjœcia, pakiety graficzne, jêzyki programowania, budowa algorytmów komputerowych. Zdziwienie budzi
fakt poruszania na wyk³adzie takich tematów, jak system informacyjny przedsiêbiorstwa, systemy transakcyjne, reengineering, benchmarking, ucz¹ca siê
organizacja, handel elektroniczny, systemy wspomagania decyzji, systemy zintegrowane przedsiêbiorstwa, praca grupowa, metodyki wdra¿ania systemów,
pomiar ryzyka przy wdra¿aniu technologii informatycznych, analiza efektywnoœci inwestycji informatycznych. Pokutuje jeszcze dosyæ powszechnie pogl¹d, ¿e wystarczy kupiæ PC-ty, standardowe programy np. gospodarki materia³owej, a pracownicy „jakoœ” to wykorzystaj¹ i osi¹gniemy sukces. Nie s¹ odosobnione przypadki studentów, którzy — sprawnie pos³uguj¹c siê mysz¹, klawiatur¹, potrafi¹cy napisaæ tekst w edytorze, podsumowaæ kolumnê liczb
w Excelu i wyszukaæ informacje w internecie — uwa¿aj¹, ¿e nie musz¹ uczestniczyæ w zajêciach z „informatyki”, poniewa¿ s¹ przekonani, ¿e to powinno byæ
w³aœnie przedmiotem tych zajêæ.
Coraz dotkliwiej odczuwany jest w Polsce brak fachowców przygotowanych
do prowadzenia biznesu, gospodarowania w warunkach zastosowañ technologii informatycznych [Kuraœ, 2000]. Potrzebni s¹ fachowcy przygotowani do
efektywnego wykorzystywania technologii informatycznych i sprostania wyzwaniom tych technologii. Przyk³ad: w Polsce hamulcem rozwoju handlu elektronicznego („handlu internetowego”) jest nie tylko utrudniony dostêp do
Internetu (klientów), lecz tak¿e brak kadr przygotowanych do prowadzenia ebiznesu. St¹d ma³o udanych wdro¿eñ rozwi¹zañ internetowych wspomagaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Na œwiecie kszta³ci siê ju¿ przyk³adowo specjalistów w dziedzinie handlu elektronicznego. Nie s¹ to informatycy zafascynowani technologi¹ internetu, lecz przedstawiciele œwiata biznesu. S¹ poszukiwani przez pracodawców, poniewa¿ otrzymuj¹ wykszta³cenie w zakresie
[Kuraœ, 2000]: e-ekonomii, infrastruktury sieci, handlu, marketingu, reklamy,
e-p³atnoœci, bankowoœci elektronicznej, bezpieczeñstwa prowadzenia sieciowego biznesu, zachowania konsumentów, socjologii.
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Rola informatyki w rozwoju gospodarczym jest obecnie powszechnie uznawana i doceniana. Rozwój infrastruktury informacyjnej gospodarki wymaga
pokaŸnych inwestycji kapita³owych. Wymaga te¿ odpowiednio wyszkolonych
fachowców. Jednym z elementów tej infrastruktury jest telekomunikacja, rozwijana na bazie technologii informatycznych. Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e bez
informatyki (technologii informatycznych) nie mo¿e siê dzisiaj rozwijaæ praktycznie ¿adna dziedzina gospodarki — od przemys³u po rozrywkê (por. [Kuraœ,
2000]).
Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e wraz z rozwojem zastosowañ technologii informatycznych w Polsce, podobnie jak przed laty w krajach Europy Zachodniej
i USA, pojawi siê presja zapotrzebowania ze strony gospodarki na fachowców
z dziedziny informatyki gospodarczej. Zmieni to zapewne nieco sceptyczne
podejœcie wielu osób do tej dziedziny. Ju¿ dziœ firmy konsultingowe zwracaj¹
siê do nas z proœb¹ o wskazanie studentów, którzy interesuj¹ siê informatyk¹
gospodarcz¹ i sk³onni byliby siê poœwiêciæ pracy przy wdra¿aniu systemów
informatycznych. Argumentem zachêcaj¹cym studentów i przyczyniaj¹cym siê
do szybszego rozwoju tej dziedziny s¹ ju¿ wysokie zarobki osób wykszta³conych
przez uczelnie ekonomiczne w zakresie informatyki gospodarczej (zw³aszcza
potrafi¹cych wdra¿aæ technologie informatyczne, tak aby ich zastosowanie
by³o efektywne). W Polsce zapotrzebowanie na absolwentów kierunku informatyki gospodarczej dopiero zaczyna siê pojawiaæ, chocia¿ mo¿na znaleŸæ
przyk³ady osób, które osi¹gnê³y ju¿ tu pieni¹dze, zdoby³y presti¿ i zrobi³y
karierê. Niemiecka oferta zatrudniania informatyków obcokrajowców dotyczy
w znacznej mierze tak¿e absolwentów kierunku (specjalnoœci) informatyki
gospodarczej.

2. Informatyka gospodarcza
Na wydzia³ach ekonomicznych uniwersytetów oraz na akademiach ekonomicznych powszechnie u¿ywany jest termin „informatyka gospodarcza”
(wzglêdnie „informatyka ekonomiczna”). Jest to has³o czytelne wspó³czeœnie
dla naszych partnerów, tak krajowych, jak i zagranicznych.
Nazwê „informatyka gospodarcza” (lub „informatyka ekonomiczna”) przyjê³a wiêkszoœæ instytutów, zak³adów oraz katedr uczelni i wydzia³ów ekonomicznych zajmuj¹cych siê zastosowaniami informatyki. Naszymi partnerami
zagranicznymi s¹ m.in. niemieckie uniwersyteckie instytuty informatyki gospodarczej. Istnieje i intensywnie dzia³a Polskie Towarzystwo Informatyki
Ekonomicznej, integruj¹ce œrodowiska akademickie, konsulting informatyczny i przedsiêbiorstwa bran¿y teleinformatycznej. W Polsce na wielu wydzia³ach ekonomicznych uczelni oraz akademiach ekonomicznych coraz czêœciej
u¿ywa siê tego terminu.
Na naszym Wydziale unika siê terminu „informatyka gospodarcza” — pomimo ¿e uda³o siê nazwaæ nasz¹ Katedrê, Katedr¹ Informatyki Gospodarczej
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i Analiz Ekonomicznych. W dostêpnym nam programie studiów WNE UW u¿ywane s¹ nazwy Informatyka i Informatyka 2.
Istnieje wiele definicji informatyki gospodarczej (niem. Wirtschaftsinformatik, ang. Business Informatics). Na potrzeby niniejszego artyku³u przyjmijmy ogóln¹ definicjê, podan¹ w [Niedzielska, 1998, s. 7]:
informatyka ekonomiczna to dziedzina badañ naukowych, kszta³cenia akademickiego
oraz praktyki gospodarczej, wyodrêbniona z informatyki i poœwiêcona metodyce oraz
pragmatyce zastosowania w ekonomii œrodków i narzêdzi techniki komputerowej.
Uwa¿ana jest tak¿e za dziedzinê dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zan¹ z produkcj¹ komputerów i ich oprogramowania.
Informatyka gospodarcza jest stosunkowo now¹ dyscyplin¹ naukow¹ —
w Niemczech pierwsze katedry, zajmuj¹ce siê informatyk¹ gospodarcz¹
(niem. Wirtschaftsinformatik), powsta³y w latach 1968–1970 na uniwersytetach
Erlangen-Nürnberg, Karlsruhe, Linz. Do powstania informatyki gospodarczej
doprowadzi³o wzajemne oddzia³ywanie, lub dobitniej „przenikanie siê” informatyki i ekonomii. W artykule [Lasek, 1997], przedstawiono zwi¹zki i wzajemne oddzia³ywania informatyki i ekonomii, które spowodowa³y, ¿e stosowany
dotychczas na uczelniach i wydzia³ach ekonomicznych — zarówno w odniesieniu do badañ naukowych, jak i dydaktyki — wyraŸny podzia³ na przedmioty
„informatyczne” i „ekonomiczne” utraci³ racjê bytu. Pocz¹tków informatyki
gospodarczej mo¿na siê doszukiwaæ w latach 60. — wówczas wiedza z dziedziny elektronicznego przetwarzania danych (EPD) zaczê³a byæ analizowana, badana i nauczana na wydzia³ach ekonomicznych [Scheer, Elsner, 1997]. Pocz¹tkowo rozwój informatyki gospodarczej by³ hamowany przez informatyków —
kszta³conych na „czysto informatycznych” wydzia³ach uniwersyteckich i politechnikach, zafascynowanych technicznymi aspektami rozwoju technologii informatycznych: rozwojem sprzêtu komputerowego, jêzyków programowania,
nieinteresuj¹cych siê kosztami i korzyœciami ich wykorzystania w biznesie,
ekonomii, problemami efektywnoœci wdra¿ania, tak aby sta³y siê czynnikami
wzrostu efektywnoœci (produktywnoœci) gospodarowania na stanowiskach pracy, w dzia³ach firm, bran¿ach, ca³ych gospodarkach. Nie doceniano problemów wdra¿ania systemów informatycznych: czêsto ograniczaj¹c wdra¿anie do
zakupu sprzêtu (najlepiej jak najtañszego) i najprostszego oprogramowania,
tylko w niewielkim stopniu zaspokaj¹cego potrzeby u¿ytkowników. Dominowa³ pogl¹d, ¿e informatyka, podobnie jak inne dziedziny zastosowañ, mo¿e zaj¹æ siê tak¿e zastosowaniami ekonomicznymi [Scheer, Elsner, 1997].
Du¿¹ rolê w rozwoju informatyki gospodarczej jako samodzielnej dyscypliny naukowej — wykorzystuj¹cej dorobek dwóch dziedzin: informatyki i ekonomii — odegra³a potrzeba praktyki: rosn¹cy popyt na specjalistów, znaj¹cych na
tyle zagadnienia informatyczne i ekonomiczne, aby zapewniæ sprawne i efektywne wdra¿anie nowoczesnych, coraz bardziej z³o¿onych systemów infor-
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matycznych. Wkrótce specjaliœci ci stali siê elit¹ bardzo dobrze zarabiaj¹cych
i ciesz¹cych siê wysokim presti¿em konsultantów — wdro¿eniowców systemów.
Wspó³czeœnie problemy ekonomiki przedsiêbiorstwa, zarz¹dzania i ekonomii nie mog¹ byæ rozpatrywane bez uwzglêdnienia problematyki informacji
i informatyki. W ramach informatyki gospodarczej podkreœlana jest rola, jak¹
odgrywaj¹ nowoczesne techniki informacyjne i komunikacyjne w rozwoju gospodarki: informatyka jako czynnik rozwoju gospodarczego. Przedmiotem zainteresowania jest tak¿e wp³yw technologii informatycznych i informatyki na
ekonomiê jako naukê.
Informatyka gospodarcza jest nauk¹ interdyscyplinarn¹. Wywodzi siê z informatyki i ekonomii. Korzysta nie tylko z dorobku obu tych dyscyplin, ale tworzy now¹, w³asn¹ wiedzê.
Podstawowe dziedziny badawcze informatyki gospodarczej to: architektury
zastosowañ w gospodarce i administracji, konstruowanie i realizacja zastosowañ systemów informacyjnych, systemy oparte na wiedzy, komputerowo wspomagane stanowiska pracy, zarz¹dzanie informacj¹, rynki elektroniczne, technologie informatyczne.
W ramach informatyki gospodarczej rozpatrywane s¹ problemy: tworzenia
i wdra¿ania standardowych systemów informacyjnych dla podmiotów gospodarczych, tworzenia i wdra¿ania systemów informacyjnych specyficznych dla
poszczególnych podmiotów gospodarczych, opracowania i wprowadzania koncepcji organizacyjnych, prowadzenia prac badawczych i wdro¿eniowych, organizowania i prowadzenia dystrybucji oraz sprzeda¿y sprzêtu i oprogramowania z uwzglêdnieniem potrzeb podmiotów gospodarczych, prowadzenia
szkoleñ w zakresie wymienionych uprzednio prac, kierowania dzia³ami informatyki i projektami informatycznymi.
Osoby posiadaj¹ce wykszta³cenie w dziedzinie informatyki gospodarczej
pracuj¹ jako: twórcy systemów dla praktyki gospodarczej, in¿ynierowie systemowi (np. administratorzy baz danych, administratorzy sieci komputerowych),
sprzedawcy, dystrybutorzy, instruktorzy w zakresie sprzêtu i oprogramowania, kierownicy projektów wdro¿eniowych, oœrodków obliczeniowych. Jako
typowe miejsca pracy wymienia siê: tworzenie i konserwacjê systemów informacyjnych, specyficznych dla podmiotu gospodarczego; miejscem pracy jest
podmiot stosuj¹cy system, tworzenie systemów powielarnych w firmie software’owej; sprzedawca sprzêtu i oprogramowania u dystrybutora lub dealera;
kontroler np. zgodnoœci z prawem, poufnoœci danych, pewnoœci dzia³ania systemów informacyjnych w podmiotach gospodarczych, np. w banku; broker
informacji.
Obecnie do podstawowych obszarów badañ informatyki gospodarczej zalicza siê: metody i narzêdzia dla planowania, tworzenia i u¿ytkowania systemów rozproszonych (tu zw³aszcza modelowanie informacji w przedsiêbiorstwie, funkcji, zachowañ u¿ytkowników systemów informatycznych), zastosowania gospodarcze sieci komputerowych, prototypy rozproszonych systemów (tu
przede wszystkim systemy planowania i sterowania produkcji oraz kontroli
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procesów decyzyjnych w podmiotach gospodarczych), wspomagane komputerowo wspó³dzia³anie pracowników w praktyce gospodarczej (tu g³ównie problem integracji indywidualnych zasobów informacyjnych poszczególnych pracowników z zasobami niezbêdnymi do realizacji zadañ wspólnych grup pracowników), wykorzystanie architektur rozproszonych i równoleg³ych.
Wyniki badañ ankietowych w krajach niemieckojêzycznych wskazuj¹ na
skoncentrowanie zainteresowañ badawczych na zastosowaniach gospodarczych sieci komputerowych (internetu), systemach informowania kierownictwa, wspomagania decyzji, systemach wiedzy, badaniach operacyjnych i symulacji, metodach i narzêdziach dla zarz¹dzania informacj¹, in¿ynierii oprogramowania, systemach rozproszonych, programowaniu obiektowym, systemach
planowania i sterowania produkcj¹, zintegrowanych systemach wytwarzania
i zarz¹dzania.
Dziedziny badawcze i problemy rozwa¿ane w ramach informatyki gospodarczej ulegaj¹ zmianom wraz z pojawiaj¹cymi siê technologiami informatycznymi, nowymi koncepcjami zarz¹dzania, opracowywanymi modelami rozwa¿ania problemów ekonomicznych — bardzo interesuj¹cy referat na ten
temat przedstawi³a mgr Justyna Rudnicka na jednej z konferencji zorganizowanych przez Katedrê Cybernetyki i Badañ Operacyjnych WNE UW. Artyku³y
na ten temat czêsto pojawiaj¹ siê w piœmie niemieckim „Wirtschaftsinformatik”. Przyk³adowo najwiêksze zainteresowanie sztuczn¹ inteligencj¹ i komputerowo zintegrowanym wytwarzaniem (CIM) przypada³o na rok 1990, natomiast elektroniczn¹ wymian¹ danych (EDI) na rok 1975. W latach 1984–1987
zainteresowanie elektroniczn¹ wymian¹ danych (EDI) zanika niemal ca³kowicie. Wiele koncepcji pojawia siê znacznie wczeœniej ni¿ uzyskuje jakiekolwiek
praktyczne znaczenie. Przyk³adowo termin multimedia pojawia siê w roku
1975, banki metod w 1976, a CIM w 1977, podczas gdy próby praktycznych zastosowañ tych koncepcji maj¹ miejsce znacznie póŸniej.
Ciekawe jest spostrze¿enie, ¿e pewne zagadnienia sta³y siê przedmiotem
szerszego zainteresowania w Niemczech dopiero wówczas, gdy pojawi³y siê
jako koncepcje przychodz¹ce z USA i rozpowszechni³y siê ich angielskie terminy.
Niektóre koncepcje pojawi³y siê wówczas, gdy nie mia³y szans rozwoju
z uwagi na niedostateczny poziom techniki i rozwinê³y siê po latach, gdy ich
realizacja z uwagi na postêp techniczny sta³a siê mo¿liwa. Przyk³adem s¹ multimedia.
Istniej¹ te¿ zagadnienia, które pojawiaj¹ siê, ale nastêpnie z ró¿nych wzglêdów zainteresowanie nimi ca³kiem zanika, by pojawiæ siê nagle w przysz³oœci,
np. sieci neuronowe — rozwa¿ane jako koncepcja ju¿ w latach 60., ale w kontekœcie praktycznych zastosowañ dopiero w latach 90.
Pewne dziedziny charakteryzowa³y siê nieefektywnymi œcie¿kami rozwoju
— np. nadzieje, jakie wi¹zano z CIM, siê nie spe³ni³y.
Musimy pamiêtaæ o uwzglêdnianiu tych nowych kierunków w naszym programie kszta³cenia. Postêp jest tu tak szybki, ¿e np. wyk³ad na temat „Nowo-
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czesne technologie informatyczne a BPR” opracowany, powiedzmy, trzy lata
temu, mo¿e byæ przedstawiany jedynie jako ilustracja historii rozwoju zastosowañ informatyki.
Rozwojowi nowoczesnych technologii informatycznych towarzysz¹ ich
intensywne wdro¿enia. Rosn¹ nak³ady na informatyzacjê zarówno w gospodarkach rozwiniêtych, jak i rozwijaj¹cych siê. Jednak¿e zaobserwowano, ¿e
wzrostowi nak³adów na informatyzacjê nie zawsze odpowiada spodziewany
wzrost efektywnoœci (produktywnoœci). Proste spostrze¿enia: wzrost informatyzacji mierzony liczb¹ komputerów i zakupionym oprogramowaniem powoduje spadek wydajnoœci pracy urzêdników, wzrasta zu¿ycie papieru. Firmy
o bardzo du¿ych nak³adach na informatykê nie s¹ efektywniejsze od tych, które niewiele inwestuj¹ w technologie informatyczne. Ekonomiœci staj¹ przed
problemem rozwa¿enia zwi¹zku pomiêdzy nak³adami na informatyzacjê a wydajnoœci¹ gospodarowania (por. artyku³ Nak³ady na informatyzacjê a wydajnoœæ gospodarowania, „Businessman Magazine”, paŸdziernik 1999, s. 150). Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e mamy do czynienia z paradoksem produktywnoœci technologii informatycznych (IT Productivity Paradox) wyra¿onym przez Solowa:
Computers everywhere, except in the productivity statistics [Willcocks, Lester,
1999, Mahmood, Szewczak 1999]. Pojawia siê problem, gdzie powinniœmy mierzyæ efekty (produktywnoœæ) zastosowañ informatyki: na poziomie jednostek,
wydzia³ów, przedsiêbiorstw, bran¿, gospodarek. W warunkach intensywnego
wykorzystywania technologii informatycznych — systemy MRP II/ERP, CRM,
analizy rentownoœci (produktywnoœci) — „ekonomicznego spojrzenia”, maj¹
sens w odniesieniu do ca³ych „³añcuchów dostaw” — od producenta poprzez
dystrybutorów, detalistów czy dealerów do u¿ytkownika koñcowego [Bartczak,
2000]. Aby osi¹gn¹æ korzyœci z technologii informatycznych wspó³dzia³aj¹
nawet konkurenci. Takie s¹ wymogi gospodarki elektronicznej. Przyk³ad: konkurenci na rynku motoryzacyjnym: Ford, General Motors, DaimlerChrysler
utworzyli wspólny elektroniczny rynek bran¿y motoryzacyjnej. Pytanie, jak
skutecznie inwestowaæ w technologie informatyczne, jest nadal aktualne.
Zastosowanie technologii informatycznych wymaga oceny ekonomicznej.
Istniej¹ce nowoczesne rozwi¹zanie techniczne (np. system CRM) nie musi
oznaczaæ, ¿e bêdzie w ka¿dym przypadku ekonomicznie uzasadnione, a poniesione nak³ady siê zwróc¹. Znów potrzebni s¹ fachowcy posiadaj¹cy wiedzê
z informatyki gospodarczej, aby oceniæ inwestycje informatyczne.
Sam sposób mierzenia kosztów i efektów nie jest prosty. Nak³ady na technologie informatyczne obarczone s¹ wysokim ryzykiem. Zwraca uwagê opóŸnienie miêdzy ponoszonymi nak³adami a uzyskiwanymi efektami, trwaj¹
poszukiwania skutecznych metod pomiaru i próby odpowiedzi na pytanie,
jakich przemian wymagaj¹ organizacje, aby skutecznie wykorzystaæ technologie informatyczne.
Coraz powszechniej przedstawiana jest koncepcja przejœcia od „ekonomii
ograniczonych zasobów” do „ekonomii opartej na informacji”. Zasoby s¹ ograniczone, gdy ich wykorzystanie w jednym przypadku wyklucza ich u¿ycie w in-
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nym. W ekonomii opartej na wiedzy najwartoœciowszym zasobem jest informacja. Informacja ró¿ni siê od innych zasobów tym, ¿e wykorzystanie jej w jednym przypadku nie wyklucza jednoczesnego jej wykorzystania w innym. Im
czêœciej korzystamy z wiedzy i informacji, tym bardziej wzrasta ich wartoœæ.
Podstawow¹ przyczyn¹ niskiej rentownoœci inwestycji w komputeryzacjê
i technologie informatyczne jest niedostosowanie tradycyjnych metod zarz¹dzania do mo¿liwoœci i wymogów technologii informacyjnej. Je¿eli firma nie
zmieni za³o¿eñ dotycz¹cych tego, co powinni robiæ pracownicy liniowi i nie
przeka¿e im odpowiednich kompetencji i prawa do podejmowania samodzielnych decyzji, nie uzyska podstawowych korzyœci z inwestowania w technologiê
informacyjn¹.
Technologie informatyczne powoduj¹ zmiany sposobów gospodarowania:
informacja o cenach, kosztach, zyskach staje siê powszechnie dostêpna — dla
akcjonariuszy, pracowników, klientów firmy.
Informatyka gospodarcza bada przemiany w sposobach gospodarowania
powodowane przez technologie informatyczne. Przyk³ady: globalizacja dzia³ania, firmy wirtualne, ukierunkowanie na klienta, ukierunkowanie dzia³ania
na procesy gospodarcze (zamiast na funkcje).
Wzajemne zwi¹zki miêdzy ekonomi¹ i informatyk¹ sta³y siê na tyle silne, ¿e
wprowadzenie do programu studiów ekonomicznych przedmiotu, ³¹cz¹cego
dorobek informatyki i ekonomii, jakim jest informatyka gospodarcza, okazuje
siê nie tylko potrzebne, ale wrêcz konieczne.
W krajach rozwiniêtych gospodarczo informatyka gospodarcza jest uwa¿ana za czynnik stymuluj¹cy rozwój gospodarczy. Podkreœla siê zarówno akademickie, jak i praktyczne znaczenie tej dziedziny.
Program nauczania informatyki gospodarczej powinien sprostaæ wyzwaniom wspó³czesnej gospodarki. Obecnie mo¿na zaobserwowaæ w Polsce wysoki popyt na absolwentów tej dyscypliny. Bardzo wiele osób rozpoczyna pracê
w tej dziedzinie, jeszcze studiuj¹c. Potem znajduje sta³e zatrudnienie w renomowanych firmach doradczych konsultingu informatycznego w Polsce. Czêsto
s¹ to osoby, które koñcz¹ nie tylko studia ekonomiczne, lecz równie¿ informatykê. Firmy konsultingowe, producenci i firmy wdra¿aj¹ce oprogramowanie
zg³aszaj¹ du¿e zapotrzebowanie na osoby, które potrafi¹ znaleŸæ produktywne
zastosowania informatyki i rozumiej¹ jej znaczenie dla biznesu, a tak¿e potrafi¹ sprawnie wdro¿yæ system oprogramowania, obeznani z problematyk¹ zarz¹dzania finansami, marketingu, logistyki, sprzeda¿y, a wreszcie inwestowania
i zarz¹dzania projektami. Samo wykszta³cenie techniczne — informatyczne
i nawet mistrzowska znajomoœæ jêzyków oprogramowania nie jest tu wystarczaj¹ca. Z uwagi na wysokie zarobki w firmach informatycznych — gdzie równie¿ maj¹ dobre warunki dla rozwoju naukowego i „zrobienia doktoratu”, studenci informatyki gospodarczej (zaliczamy do nich osoby pisz¹ce pracê magistersk¹ z tej dziedziny) nie s¹ zainteresowani prac¹ na uczelni ani podjêciem
studiów doktoranckich.
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W Polsce kszta³cenie w zakresie informatyki gospodarczej jest prowadzone
w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Gdañskim,
Uniwersytecie £ódzkim, Uniwersytecie Szczeciñskim, a tak¿e na uczelniach
prywatnych (np. w Wy¿szej Szkole Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania im. Leona
KoŸmiñskiego w Warszawie, w Wy¿szej Szkole Finansów i Zarz¹dzania w Bia³ymstoku). Informatyka gospodarcza jest czêsto specjalizacj¹ w ramach kierunku „informatyka i ekonometria”. Mo¿na zauwa¿yæ podobieñstwa nazw i tematyki poszczególnych przedmiotów (przedmioty „powtarzaj¹ce siê” na ró¿nych uczelniach) (por. [Wrycza, 1998]). Z drugiej strony zauwa¿alne jest tak¿e
pewne rozproszenie tematyki nauczanych zagadnieñ (przedmioty specyficzne
dla ró¿nych uczelni). Interesuj¹ca jest propozycja SGH stworzenia zró¿nicowanych „œcie¿ek dydaktycznych” dla przygotowania studentów do pracy w ró¿nych zawodach:
• analityk systemów, technolog SI,
• kierownik MIS,
• administrator systemów informacyjnych.

3. Rola miêdzynarodowych projektów we wprowadzaniu
informatyki gospodarczej do dydaktyki
Na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego „informatyka gospodarcza” jako dziedzina dydaktyki zosta³a wprowadzona w wyniku
realizacji 3-letniego projektu TEMPUS: „Kooperacja uniwersytecka — informatyka gospodarcza”. W projekcie przyjêto okreœlenie „informatyka gospodarcza” jako odpowiednik niemieckiego „Wirtschaftsinformatik”. Projekt, finansowany przez Uniê Europejsk¹, by³ realizowany wspólnie z Uniwersytetem Saarlandzkim w Niemczech (Institut für Wirtschaftsinformatik Uniwersytetu Saarlandzkiego w Saarbrücken) oraz z Institut Commercial de Nancy we
Francji. Katedra Cybernetyki i Badañ Operacyjnych WNE UW (obecnie nosi
nazwê Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych) by³a koordynatorem projektu ze strony polskiej (kierownik projektu ze strony polskiej: prof. dr hab. Tadeusz Kasprzak). W ramach projektu by³y prowadzone
m.in. badania nad metodami kszta³cenia w dziedzinie informatyki gospodarczej. Przygotowano plany zajêæ, materia³y dydaktyczne, zakupiono oprogramowanie. Projekt zakoñczy³ siê w 1995 roku sukcesem, co zosta³o opisane w: Success Stories III. Erfahrungsberichte über die Mitwirkung an TEMPUS-Projekten,
Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD, Bonn 1995. Wprowadzono
wówczas wyk³ad z informatyki gospodarczej jako przedmiot kierunkowy dla
specjalizacji „iloœciowe metody ekonomii”. Rozpoczêto wydawanie serii ksi¹¿ek Studia Informatyki Gospodarczej. Do dziœ wydano ponad 10 pozycji, podejmuj¹cych problematykê modeli informacyjnych procesów gospodarczych,
modelowania procesów gospodarczych za pomoc¹ ARIS-Toolset, wirtualizacji
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dzia³alnoœci gospodarczej dziêki sieci internetu, procesów i systemów informacyjnych w œrodowisku wirtualnym, integracji i architektur systemów informacyjnych, reengineeringu procesów gospodarczych. Podjêto problematykê
zastosowañ informatyki nie tylko na szczeblu przedsiêbiorstw, lecz tak¿e
w skali „makro”: systemów informacyjnych gospodarki narodowej.
Jako cel kszta³cenia studentów przyjêto: przygotowanie fachowców umiej¹cych gospodarowaæ w warunkach intensywnego wykorzystania technologii
informatycznych.

4. Przedmioty informatyczne umieszczane w planie zajêæ dla
studentów ekonomii
Pomimo wprowadzenia na WNE UW kierunku „Informatyka i ekonometria” przedmioty informatyczne s¹ bardzo skromnie reprezentowane.

Tabela 1.
Przedmioty obowi¹zkowe (wg nowego programu studiów)
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Semestr

1

Informatyka

15 h wyk³ad

pierwszy

2

Informatyka 2

30 h wyk³ad
30 h wyk³ad

szósty

3

Projektowanie systemów informatycznych

30 h wyk³ad

siódmy

30 h wyk³ad

ósmy

4

Programowanie komputerów

30 h laboratorium

pi¹ty

30 h laboratorium

szósty

30 h laboratorium
pi¹ty

Uruchamiane s¹ zajêcia do wyboru, m.in. w ostatnich latach by³y proponowane: Wspomaganie podejmowania decyzji mened¿erskich (program Analizator
mened¿era firmy InterLan), Sieci neuronowe w ekonomii (programy: Neural
Connection firmy SPSS Inc. i Orka firmy Arkus Electronics), Analiza i modelowanie procesów gospodarczych i procesów przetwarzania informacji (program
ARIS firmy IDS), Bazy danych w zastosowaniach gospodarczych, Gospodarka
informacyjna, Ekonomika informacji, Infrastruktura informacyjna pañstwa.
Proponowane s¹ seminaria magisterskie i dyplomowe, m.in. seminaria na
studiach stacjonarnych: Elektroniczne rynki, Systemy informatyczne przedsiêbiorstw, Informacja i systemy informacyjne w gospodarce oraz na studiach zaocznych: Informatyka w przedsiêbiorstwach i bankach, Rynki elektroniczne we
wspó³czesnej gospodarce.
Program zajêæ z Informatyki (pierwszy semestr) jest mylony z programem
zajêæ przyjêtym dla szkó³ œrednich (a nawet dla klas gimnazjalnych) i obejmuj¹cym zagadnienia, takie jak: podstawy budowy komputera, systemy operacyj-
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ne, zasady pos³ugiwania siê systemem Windows, podstawy przetwarzania
w arkuszu kalkulacyjnym, pisanie w edytorze tekstu Word, korzystanie z internetu i poczty elektronicznej. Nie powinny to te¿ byæ „zajêcia wyrównawcze”
dla studentów, którzy nie mieli informatyki w szkole œredniej. Takich studentów jest coraz mniej i mo¿na dla nich zorganizowaæ dodatkowe, krótkie konsultacje. Laboratorium z Informatyki w pierwszym semestrze nie powinno byæ
mylone z kursem obs³ugi komputera PC (tzw. klawiszologi¹) i nauk¹ pakietu
Microsoft Office — to te¿ jest w programie szko³y œredniej. Braki w tym zakresie ka¿dy student mo¿e ³atwo nadrobiæ w³asn¹ prac¹ („tysi¹ce” ³atwo dostêpnych podrêczników i samouczków po polsku) lub na kursach poza uczelni¹.
Nazwa przedmiotu: „Informatyka” jest myl¹ca. Informatyka jest dyscyplin¹
naukow¹ i ga³êzi¹ wiedzy, dotycz¹c¹ przetwarzania informacji przy u¿yciu
œrodków technicznych (komputerów). Zgodnie z definicjami encyklopedycznymi obejmuje m.in.: podstawy konstrukcji maszyn cyfrowych, podstawy programowania, teorie jêzyków programowania, teoriê systemów operacyjnych, podstawy organizacji banków danych, teoriê sieci teleinformatycznych, podstawy
u¿ytkowania elektronicznych maszyn cyfrowych. Opiera siê na zasobach pojêæ
podstawowych i metod zaczerpniêtych z logiki formalnej, algebry, lingwistyki
matematycznej, teorii procesów przypadkowych, statystyki matematycznej itp.
Te wszystkie zagadnienia s¹ wyk³adane na wydzia³ach i kierunkach informatycznych uniwersytetów i politechnik. Na wydzia³ach ekonomicznych przedmiotem zainteresowania jest informatyka gospodarcza (ekonomiczna), a wymienione powy¿ej zagadnienia powinny byæ rozpatrywane jedynie w podstawowym zakresie. Przedstawiane s¹ natomiast problemy zintegrowanych systemów informatycznych przedsiêbiorstw, systemy planowania MRP II/ERP,
systemy CRM, wspomagania decyzji kierowniczych, pracy grupowej, modelowania procesów gospodarczych, strategii wdra¿ania technologii informatycznych w przedsiêbiorstwach, organizacji wirtualnych, handlu elektronicznego,
elektronicznej bankowoœci. Podnoszone s¹ kwestie wp³ywu technologii informatycznych na konkurencyjnoœæ firm, nowych mo¿liwoœci gospodarowania
dziêki ju¿ istniej¹cym i nadchodz¹cym technologiom informatycznym, wykorzystywania internetu w ró¿nych dziedzinach funkcjonowania firmy, budowy
i efektywnoœci infrastruktury informacyjnej. Jednak¿e dla studentów pierwszego roku nieznaj¹cych ekonomiki przedsiêbiorstwa, procesów informacyjno-decyzyjnych w przedsiêbiorstwie, organizacji i zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, ekonomii transakcji, podstaw rachunku inwestycyjnego, teorii rozwoju
przedsiêbiorstwa, nowoczesnych koncepcji gospodarowania, zagadnieñ
z zakresu logiki, marketingu, bankowoœci zrozumienie tych problemów sprawia trudnoœci. „Nie czuj¹” oni czêsto wagi rozpatrywanych zagadnieñ, a naukê
informatyki gospodarczej traktuj¹ jako nieporozumienie, bo nie jest to zgodne
z rozumieniem informatyki w ujêciu przyjêtym w szkole œredniej: obs³uga PC,
Microsoft Office, pos³ugiwanie siê internetem. Dlatego naszym zdaniem sensowne wydaje siê wprowadzenie w pierwszym semestrze tylko 15 godzin wyk³adu o charakterze wprowadzaj¹cym — zamiast jak dotychczas 30 godzin. By³-
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by to wyk³ad z zakresu, który dobrze wydaj¹ siê definiowaæ s³owa „zinformatyzowana ekonomika przedsiêbiorstwa”. Pozosta³ych 15 godzin powinno zostaæ
umieszczonych jako zakoñczenie wyk³adu na trzecim lub czwartym semestrze
studiów. Przedmiot nosz¹cy obecnie nazwê „Informatyka”, z uwagi na wyk³adan¹ treœæ, powinien wystêpowaæ pod nazw¹ „Informatyka gospodarcza I”. „Informatyka gospodarcza I” jest przedmiotem przeznaczonym dla studentów
wszystkich kierunków WNE UW (projekt zajêæ przedstawiamy w za³¹czniku 4A).
Æwiczeñ nie powinno siê sprowadzaæ do nauki podstaw obs³ugi Microsoft
Office. Nale¿a³oby uczyæ studentów wykorzystywania tego pakietu w zastosowaniach ekonomicznych, np. je¿eli Excel, to: tworzenie i wykorzystywanie baz
danych, SOLVER, tablice przestawne, wykorzystywanie funkcji statystycznych
i finansowych.
Obecnie trwaj¹ intensywne prace nad nowym programem zajêæ z przedmiotu Informatyka. Wybrano koncepcjê polegaj¹c¹ na tym, ¿e studenci bêd¹
mogli wybieraæ zajêcia z oferty zajêæ o ró¿nej tematyce, stopniu zaawansowania, liczbie godzin, np. Excel — poziom podstawowy, Excel dla zaawansowanych, obliczenia za pomoc¹ pakietu SPSS, pos³ugiwanie siê relacyjn¹ baz¹
danych Access, zastosowanie sieci neuronowych w ekonomii, wyk³ad z podstaw informatyki. Ka¿dy student bêdzie musia³ zaliczyæ co najmniej 45 godzin
takich zajêæ.
Przedmiot wystêpuj¹cy pod nazw¹ „Informatyka 2” stanowi uszczegó³owienie i rozwiniêcie zagadnieñ zarysowanych w ramach „Informatyki gospodarczej I”, w stopniu zaspokajaj¹cym potrzeby studentów bardziej zainteresowanych informatyk¹. Mam tu na myœli studentów kierunku „Informatyka i ekonometria”. Konsekwentnie zamiast nazwy „Informatyka 2” stosowa³abym tu
nazwê „Informatyka gospodarcza II” (projekt zajêæ w za³¹czniku 4B).
W ramach przedmiotów Informatyka gospodarcza I i Informatyka gospodarcza II koncentrujemy uwagê na tym, w jaki sposób technologie informatyczne zmieniaj¹ sposób gospodarowania w przedsiêbiorstwach, bankach,
urzêdach, bran¿ach przemys³u, metodach kszta³cenia, a nawet naszym
codziennym ¿yciu. Staj¹ siê one warunkiem wprowadzenia nowych koncepcji
w zakresie gospodarowania i zarz¹dzania. Te nowe koncepcje to procesowe
ukierunkowanie przedsiêbiorstwa, reengineering, benchmarking, outsourcing, lean management, time based management, koncepcja organizacji ucz¹cej siê, powstawania organizacji wirtualnych, prowadzenie dzia³alnoœci opartej na metodyce „myœlenia sieciowego”.
W polskiej literaturze przegl¹d tych koncepcji, których rozwój nie móg³by
mieæ miejsca bez odpowiedniego poziomu rozwoju technologii informatycznych, mo¿na znaleŸæ w [Zimniewicz, 1999].
W ramach trzeciego z wymienionych obowi¹zkowych przedmiotów informatycznych: „Projektowanie systemów informatycznych” proponujemy wyodrêbniæ 30 godzin wyk³adu i 30 godzin laboratorium. Projekt wyk³adu przedstawiamy w za³¹czniku 4C, a laboratorium w za³¹czniku 4D.
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Przedmiot „Programowanie komputerów” proponujemy podzieliæ, zgodnie
z sugesti¹ zg³oszon¹ przez Katedrê Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych w piœmie z dnia 11 maja 2000 r., na dwie czêœci: czêœæ I — 30-godzinn¹: Zapoznanie siê z podstawami wspó³czesnych jêzyków programowania oraz
czêœæ II — 30-godzinne laboratorium: Praktyczne projektowanie aplikacji.
Dziwi brak wielu przedmiotów — je¿eli ju¿ decydujemy siê na kierunek
Informatyka i ekonometria, np. dotycz¹cych sieci komputerowych i przemian,
jakie wywo³uj¹ w sposobach gospodarowania, czy te¿ problematyki wdra¿ania
technologii informatycznych.
Obecnie w Polsce ju¿ wiele szkó³ pañstwowych i prywatnych oferuje kszta³cenie na kierunku „Informatyka i ekonometria”. Czêsto dalej proponowana
jest specjalnoœæ: „Informatyka gospodarcza”. Z analizy proponowanych programów zajêæ wynika, ¿e jeœli chodzi o przedmioty informatyczne oferuj¹ one:
A. W ramach przedmiotów wykszta³cenia ogólnego:
• Etyka komputerowa (30 godzin)
B. W ramach przedmiotów podstawowych:
• Wstêp do informatyki (60 godzin)
C. W ramach przedmiotów kierunkowych:
• Teoria prognozy i symulacji komputerowych (30 godzin)
• Programowanie komputerów (60 godzin)
• Projektowanie systemów informatycznych (60 godzin)
D. Jako przedmioty specjalistyczne (specjalnoœæ: Informatyka gospodarcza)
w ramach przedmiotów specjalistycznych:
• Grafika komputerowa (30 godzin)
• Algorytmy i struktury danych (30 godzin)
• Projektowanie aplikacji w MS Office (90 godzin)
• Modelowanie procesów ekonomicznych (30 godzin)
• Informacyjne systemy zarz¹dzania (60 godzin)
• Budowa i dzia³anie komputerów (30 godzin)
• Internet i jego wykorzystanie w gospodarce (30 godzin)
• Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne (60 godzin)
• Geograficzne systemy informacji GIS (45 godzin)
• Komunikacja w biznesie (30 godzin)
E. Wyk³ady do wyboru (60 godzin), np.:
• Elektroniczna bankowoœæ
• Informatyka w ubezpieczeniach
• Informatyka w logistyce
• Informatyka na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych.
Szko³y prywatne czêsto przewiduj¹ praktykê, zwykle po II roku studiów i/lub
praktykê dyplomow¹ w przypadku studiów licencjackich, po III roku studiów.
Z rozmów przeprowadzonych w firmach informatycznych mo¿na wywnioskowaæ, ¿e najbardziej cenieni s¹ absolwenci kierunków „Informatyka i ekonometria” (specjalnoœæ „informatyka gospodarcza”) nastêpuj¹cych uczelni: Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (wykaz przedmiotów objêtych programem
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studiów w za³¹czniku 1), Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu (wykaz
przedmiotów objêtych programem studiów w za³¹czniku 2) i Uniwersytetu
Gdañskiego.
Przegl¹d programów zajêæ uczelni przoduj¹cych w kszta³ceniu z zakresu
informatyki gospodarczej i analiza prawdopodobnych kierunków rozwoju
technologii informatycznych doprowadza do wniosku, ¿e oprócz ju¿ wprowadzonych przedmiotów obowi¹zkowych, dla studentów „Informatyki i ekonometrii” WNE UW, przydatne by³oby uruchomienie nastêpuj¹cych obowi¹zkowych przedmiotów kierunkowych:
• Systemy informacji gospodarczej;
• In¿ynieria oprogramowania;
• Strategie przedsiêbiorstw i technologie informacyjne;
• Rozwój rynków elektronicznych;
• Zarz¹dzanie przedsiêwziêciami informatycznymi;
• Problemy wdra¿ania systemów informatycznych;
• Pakiety zintegrowane;
• Prawne zagadnienia informatyki;
• Bezpieczeñstwo systemów informatycznych;
• Lokalne i rozleg³e sieci komputerowe.
Jako przedmioty do wyboru proponujemy:
• Reengineering w przedsiêbiorstwie;
• Technologie baz danych i budowa aplikacji bazodanowych;
• Systemy informacyjne przedsiêbiorstw;
• Architektury systemów informacyjnych;
• Analiza i modelowanie procesów przetwarzania informacji w przedsiêbiorstwach;
• Kierunki rozwoju technologii informatycznych.
W nauczaniu przedmiotów informatycznych oprócz wyk³adów niezbêdne s¹
laboratoria komputerowe. Powinny one mieæ charakter warsztatów, na których studenci ucz¹ siê projektowania, wdra¿ania i prawid³owej eksploatacji
systemów informatycznych. Na naszym Wydziale pozostaje nierozwi¹zany
problem zakupu oprogramowania do celów dydaktycznych. Jest kupowane ze
œrodków przeznaczonych na badania naukowe (BST, BW pracowników Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych). Ostatnio zakupiono
licencje MS Project z w³asnego BST. Czy¿by nadal panowa³a opinia, ¿e najwa¿niejszy jest sprzêt, a z oprogramowaniem „jakoœ to bêdzie”?
Dydaktyka „informatyczna” wymaga nawi¹zania kontaktów z praktyk¹: firmami konsultingowymi, wdra¿aj¹cymi systemy informatyczne i firmami, które
wdra¿aj¹ u siebie nowoczesne technologie. Jest to jedno z trudniejszych
zadañ, jakie próbuje realizowaæ nasza Katedra.
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5. Podyplomowe studia informatyki gospodarczej
Wobec rosn¹cego zapotrzebowania gospodarki na specjalistów z dziedziny
informatyki gospodarczej, uczelnie, instytuty, pañstwowe, jak i prywatne organizuj¹ podyplomowe studia informatyki gospodarczej.
W semestrze letnim 1997/98 zosta³o uruchomione „Podyplomowe Studium
Informatyki Gospodarczej przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego”. Studium adresowane jest do kadry kierowniczej wszystkich
szczebli — mened¿erów, ekonomistów, informatyków, osób odpowiedzialnych
za projektowanie, wdra¿anie i funkcjonowanie systemów informatycznych
w przedsiêbiorstwach (gospodarce narodowej) [Dziuba, 2001]. Studia dotycz¹
specyfiki zastosowañ informatyki w ró¿nych jednostkach gospodarczych:
przedsiêbiorstwach przemys³owych, handlowych, us³ugowych, bankach, gie³dach, firmach ubezpieczeniowych oraz w administracji centralnej i terenowej. Przedmiotem zainteresowania s¹ równie¿ pozabran¿owe systemy informatyczne marketingu, rachunkowoœci, zarz¹dzania kadrami. Rozpatrywane s¹
problemy: roli informacji gospodarczej i sektora informacyjnego w gospodarce, ewolucji systemów informacyjnych zarz¹dzania, tworzenia i wdra¿ania
systemów informatycznych, z nowoczesnymi technikami informacyjnymi
i komunikacyjnymi oraz ich zastosowaniami w gospodarce (systemy eksperckie, sieci neuronowe, systemy elektronicznej bankowoœci, elektroniczna wymiana danych, elastyczne systemy produkcyjne, CIM, Business Process Reengineering, zarz¹dzanie wiedz¹, rynki elektroniczne). Jest to studium dwusemestralne. W czerwcu 2001 roku zakoñczyliœmy trzeci¹ edycjê studium. Ramowy program nauczania przedstawiono poni¿ej.
Ramowy program nauczania na „Podyplomowym Studium Informatyki
Gospodarczej przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego”

Tabela 2.
I semestr
Lp.

Wyk³ad

Laborat.

£¹cznie

1

Informatyka gospodarcza I

Nazwa przedmiotu

16

—

16

2

Zarz¹dzanie systemami informacyjnymi. Modele zarz¹dzania
strategicznego

16

—

16

3

Sektor informacyjny w gospodarce

10

—

10

4

Informacyjna infrastruktura gospodarki

12

—

12

5

Nowe technologie informacyjne w gospodarce. Telekooperacja

10

2

12

6

Systemowe ujêcie przedsiêbiorstwa

12

—

12

7

Komputeryzacja rachunkowoœci

8

4

12

8

Podstawy HTML (zajêcia fakultatywne)

—

6

6

9

Edytory tekstu w zastosowaniach gospodarczych (zajêcia fakultatywne)

—

6

6

Bazy danych w zastosowaniach gospodarczych (zajêcia fakultatywne)

—

6

6

10
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Lp.

Nazwa przedmiotu

Wyk³ad

Laborat.

£¹cznie

11

Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach gospodarczych (zajêcia
fakultatywne)

—

6

6

12

In¿ynieria oprogramowania

6

6

12

13

Seminarium dyplomowe

—

—

£¹cznie godzin (I semestr)

10
136

Tabela 3.
II semestr
Lp.

Nazwa przedmiotu

Konw.

Laborat.

£¹cznie

1 Informatyka gospodarcza II

14

—

14

2 Architektura Zintegrowanych Systemów Informacyjnych ARIS

—

10

10

3 Systemy informacji gospodarczej

12

—

12

8

—

8

4 Wirtualizacja dzia³alnoœci gospodarczej. Rynki elektroniczne
5 Metody sztucznej inteligencji w badaniach ekonomicznych

6

4

10

6 Elektroniczna wymiana dokumentacji (EDI)

6

—

6

7 Standaryzacja systemów informacyjnych

6

—

6

8 Technologie CIM

10

—

10

9 Rynek kapita³owy

8

8

16

10 Controlling

12

—

12

11 Reengineering w przedsiêbiorstwie

10

—

10

12 Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstw

6

6

12

13 Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji

4

4

8

—

—

8

14 Seminarium dyplomowe
£¹cznie godzin (II semestr)

142

Programy zajêæ z poszczególnych przedmiotów zosta³y przedstawione
w [Dziuba, 2001].
Powodzenie p³atnych studiów podyplomowych œwiadczy o wzroœcie zapotrzebowania na specjalistów z dziedziny informatyki gospodarczej (ekonomicznej).

6. Rola Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej
w kszta³towaniu nauczania przedmiotów informatycznych
na wydzia³ach ekonomicznych i w akademiach ekonomicznych
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej (NTIE) organizuje co
dwa lata konferencje poœwiêcone informatyce ekonomicznej jako dziedzinie
dydaktyki. Pe³ni¹ one funkcjê zjazdów katedr informatyki ekonomicznej. Sta³y
siê forum wymiany myœli na tematy naukowe i dydaktyczne w tej dziedzinie.
W materia³ach III Ogólnopolskiej Konferencji NTIE [Wrycza, 1998] przedstawiono minimum programowe specjalnoœci „Informatyka ekonomiczna” kie-
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runku „Informatyka i ekonometria” — proponowane przedmioty kierunkowe
informatyczne przytoczono w za³¹czniku 3.

Zakoñczenie
Silne zwi¹zki, jakie powsta³y miêdzy informatyk¹ a ekonomi¹ (w tym
zw³aszcza ekonomik¹ przedsiêbiorstwa czy wspó³czesn¹ bankowoœci¹), spowodowa³y, ¿e oddzielne traktowanie i nauczanie przedmiotów „informatycznych” i „ekonomicznych” w ¿adnym wypadku ju¿ nie wystarcza oraz uzasadniaj¹ podjêcie wysi³ków wprowadzenia informatyki gospodarczej, w szerszym
ni¿ dotychczas zakresie, do programu studiów ekonomicznych. Konieczna jest
analiza informatyki, tak aby wychwyciæ mo¿liwoœci wykorzystania nowych
technologii informatycznych w zastosowaniach ekonomicznych. Jednoczeœnie
musi byæ analizowany wp³yw na informatykê, wywierany przez potrzeby zastosowañ ekonomicznych, które stawiaj¹ konkretne zadania przed rozwojem informatyki. Wspó³czesne systemy informacyjne odwo³uj¹ siê do koncepcji
opracowanych zarówno przez ekonomiê, jak i informatykê.
Wzajemne oddzia³ywania: rozwi¹zania informatyczne — koncepcje ekonomiczne sprawiaj¹, ¿e roœnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy posiadaliby wiedzê zarówno ekonomiczn¹, jak i informatyczn¹, pozwalaj¹c¹ wskazywaæ mo¿liwoœci wykorzystywania nowo powstaj¹cych technologii informatycznych w zastosowaniach ekonomicznych, stawiaæ, wynikaj¹ce z potrzeb
ekonomii, konkretne zadania przed informatyk¹, a tak¿e stosowaæ koncepcje
i metody ekonomiczne przy kszta³towaniu rozwi¹zañ informatycznych. Zdobycie takiej wiedzy umo¿liwia „Informatyka gospodarcza”.
Dokonaliœmy przegl¹du programów nauczania przedmiotów informatycznych m.in. na nastêpuj¹cych uczelniach:
• Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
• Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
• Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu,
• Szko³a G³ówna Handlowa,
• Uniwersytet Gdañski,
• Uniwersytet £ódzki,
• Wydzia³ Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego,
• wybrane szko³y prywatne biznesu i zarz¹dzania,
• wybrane uczelnie niemieckie, m.in. Institut für Wirtschaftsinformatik Uniwersytetu Saarlandzkiego w Saarbrücken.
Wykorzystywaliœmy te¿ materia³y konferencji organizowanych przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej (NTIE), biuletyny NTIE, artyku³y na temat nauczania informatyki ekonomicznej w Polsce, drukowane
w piœmie „Infoman” oraz informacje o programach zajêæ, zamieszczane przez
uczelnie w internecie.
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Analiza programów nauczania na ró¿nych uczelniach doprowadza do
wniosku, ¿e wystêpuj¹ znaczne podobieñstwa nazw i tematyki wyk³adanych
przedmiotów — co œwiadczy o kszta³towaniu siê pewnych standardów, pomimo bardzo dynamicznego rozwoju analizowanej przez nas dziedziny. Nie brak
ju¿ literatury w jêzyku polskim, typu podrêczniki, skrypty.
W organizacji zajêæ dominuje model (por. [Wrycza, 1998, s. 6]):
• przedmioty ogólne (studia z zakresu zarz¹dzania lub ekonomii) — pierwsze
dwa lata studiów,
• studia kierunkowe: informatyka i ekonometria — trzeci rok studiów,
• przedmioty specjalizacyjne: informatyka ekonomiczna lub informatyka
gospodarcza, lub informatyka w zarz¹dzaniu — ostatnie lata studiów.
Wydaje siê, ¿e na naszym wydziale WNE UW informatyka powinna byæ mocniej reprezentowana w ramach kierunku „Informatyka i ekonometria”. Wniosek taki nasuwa siê ju¿ po pobie¿nym nawet przejrzeniu programów nauczania przedmiotów informatycznych na innych uczelniach ekonomicznych:
wydzia³ach ekonomicznych uniwersytetów pañstwowych, akademiach ekonomicznych, szko³ach prywatnych. Nauczanie powinno byæ w miarê mo¿liwoœci
Wydzia³u uzupe³niane o zaproponowane w tym artykule (s. 12) obowi¹zkowe
przedmioty kierunkowe i przedmioty do wyboru. Powinniœmy kszta³ciæ ekonomistów, potrafi¹cych dzia³aæ w warunkach „nowej ekonomii” opartej na informacji i wiedzy.
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Za³¹cznik 1. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Przedmioty
objête programem studiów na kierunku „Informatyka
i ekonometria” (na podstawie [Wrycza, 1998, s. 53–54])
Jako cel studiów na kierunku „Informatyka i ekonometria” wymienia siê zdobycie
wiedzy i wyrobienie umiejêtnoœci w zakresie:
• programowania komputerów, systemów informacyjnych i baz danych, wykorzystania metod iloœciowych w ekonomii i biznesie, modelowania uk³adów gospodarczych i budowy scenariuszy ich rozwoju,
• podstaw teoretycznych, tworzenia, wdra¿ania, eksploatacji systemów przetwarzania informacji w podmiotach gospodarczych,
• zbierania i przetwarzania informacji wykorzystywanej przez iloœciowe (statystyczne) metody badania zjawisk masowych.
1. Przedmioty obowi¹zkowe
• Bazy danych
• Demografia
• Finanse publiczne
• Jêzyk obcy I
• Jêzyk obcy II
• Makroekonomia
• Matematyka
• Mikroekonomia
• Programowanie komputerów
• Programowanie logiczne, strukturalne i obiektowe
• Programowanie matematyczne
• Projektowanie systemów informacyjnych
• Przetwarzanie rozproszone
• Rachunek prawdopodobieñstwa i statystyka matematyczna
• Rachunkowoœæ wg Eurostandardu
• Statystyka
• Systemy informacyjne
• Systemy organizacji i zarz¹dzania
• Systemy sztucznej inteligencji
• Systemy wyszukiwawcze
• Wstêp do informatyki
• Wychowanie fizyczne
2. Przedmioty do wyboru
• E-commerce
• Hipertekst i hipermedia
• Informatyczne systemy zarz¹dzania
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatyka w rachunkowoœci
Komputerowe systemy operacyjne banku
Organizacja przedsiêwziêæ informatycznych
Przep³ywy pracy
Sieci komputerowe
Socjologiczne aspekty w zarz¹dzaniu kadrami
Systemy operacyjne i narzêdziowe
Wspomaganie procesów produkcji w systemach informacyjnych
Zarz¹dzanie infrastruktur¹ systemów informacyjnych

Za³¹cznik 2. Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu.
Przedmioty objête programem studiów na kierunku
„Informatyka i ekonometria” (na podstawie [Wrycza, 1998,
s. 57–86])
• Informatyka I (Podstawy informatyki)
• Programowanie komputerów (Algorytmy i struktury danych)
• Systemy komunikacji gospodarczej
• Systemy operacyjne
• Systemy informacyjne zarz¹dzania
• Projektowanie systemów informatycznych
• Systemy komputerowe
Blok I. Narzêdzia informatyczne
• Kompresja danych
• Techniki prezentacyjne
• Projektowanie wspomagane komputerem
• Programowanie obiektowe
• Eksploatacja systemów informatycznych
Blok II. Technologie informatyczne
• Systemy z baz¹ danych
• Sieci komputerowe
• Bazy rozproszone
Blok III. Techniki informatyczne
• Systemy z baz¹ wiedzy
• Pakiety narzêdziowe
• Systemy otwarte
• Bankowe systemy informatyczne

Za³¹cznik 3. Minimum programowe specjalnoœci „Informatyka
ekonomiczna” (na podstawie [Wrycza, 1998, s. 223])

Tabela 4.
Kierunek „Informatyka i ekonometria” — przedmioty informatyczne
Przedmioty kierunkowe (informatyczne)

Liczba godzin

Informatyka

60

Programowanie komputerów

60
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Przedmioty kierunkowe (informatyczne)

Liczba godzin

Analiza systemów informatycznych

30

Projektowanie systemów informatycznych

60

Bazy danych

30

Sieci komputerowe

30

Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych

30

Statystyka matematyczna

30

Ekonometria

75

Badania operacyjne

45

Teoria prognozowania i symulacja komputerowa

45

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

15

Ekonometryczne modelowanie procesów finansowych i badanie koniunktury
(ekonometria finansowa)

30

Rachunkowoœæ

60

Podstawy zarz¹dzania

45

Systemy baz wiedzy

30

Za³¹cznik 4. Propozycje programów zajêæ obowi¹zkowych
z przedmiotów informatycznych na Wydziale Nauk
Ekonomicznych WNE UW
Za³¹cznik 4A. Przedmiot: INFORMATYKA GOSPODARCZA I
Nazwisko prowadz¹cego: wyk³ad — prof. dr hab. Miros³awa Lasek, dr Renata Gabryelczyk
æwiczenia — dr Renata Gabryelczyk, dr Bart³omiej Œliwiñski, mgr Pawe³ Durkiewicz
Rodzaj i wymiar zajêæ: wyk³ad na studiach dziennych I rok: 15 h, uzupe³niony
o zajêcia laboratoryjne w pracowni komputerowej (æwiczenia): 30 h
Cel zajêæ: przygotowanie studentów do pe³nienia w przysz³oœci roli u¿ytkowników
oprogramowania i systemów komputerowych. Powinni to byæ u¿ytkownicy aktywni
i zdolni do wspó³dzia³ania z informatykami. Musz¹ posiadaæ elementarne wiadomoœci
dotycz¹ce budowy i „mo¿liwoœci” komputerów (sprzêtu i oprogramowania), a tak¿e
wybranych tendencji we wspó³czesnej komputeryzacji, dotycz¹cych zastosowañ ekonomicznych. Musz¹ ponadto posiadaæ praktyczne umiejêtnoœci korzystania ze standardowych pakietów oprogramowania, takich jak edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza
danych, program analizy finansowej, analiz statystycznych, wspomagania decyzji.
Powinni tak¿e rozumieæ, jak systemy informatyczne s¹ tworzone, wdra¿ane i jak funkcjonuj¹, aby móc formu³owaæ swoje potrzeby wobec informatyki i w pe³ni wykorzystaæ
mo¿liwoœci, jakie stwarzaj¹ technologie informatyczne.
Program szczegó³owy:
Wyk³ad:
1. Informatyka gospodarcza — wprowadzenie. Podstawowa terminologia: informacja
— dane — system informacyjny — system informatyczny. Informacja gospodarcza.
Obszary zastosowañ informatyki w gospodarce. Informatyka i jej obszary badañ.
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2. Informatyka gospodarcza jako samodzielna dyscyplina naukowa. Powstanie i rozwój. Przedmiot i zakres badañ. Wzajemne powi¹zania i oddzia³ywania miêdzy informatyk¹ a naukami ekonomicznymi.
3. Komputery w gospodarce. Specyfika typów komputerów w zastosowaniach gospodarczych.
4. Oprogramowanie w zastosowaniach gospodarczych. Rodzaje oprogramowania.
Technologie przetwarzania danych. Analiza poszczególnych metod i technik informatycznych i problemów ich wykorzystania w zastosowaniach gospodarczych.
5. Modele systemów informacyjnych przedsiêbiorstw. Typologie systemów informacyjnych (wg kryteriów: zastosowañ, rodzaju zaspokajanych potrzeb, pe³nionych
funkcji, szczebli zarz¹dzania, zakresu, wykorzystywanych technologii itd.).
6. Zarz¹dzanie informacj¹. Strategia przedsiêbiorstwa — strategia informacyjna Systemy informatyczne w sferze zarz¹dzania i ich ewolucja: systemy transakcyjne,
Systemy Informacyjne Kierownictwa (MIS), Systemy Wspomagania Decyzji (DSS),
systemy monitorowania kierownictwa (EIS/ESS), systemy sztucznej inteligencji
i systemy eksperckie.
7. Sieci komputerowe i ich znaczenie w gospodarce. Podstawowe pojêcia zwi¹zane
z sieciami komputerowymi. Typologia sieci. Sieci rozleg³e w Polsce. Globalna sieæ
komputerowa internet — aplikacje gospodarcze.
8. Telematyka i systemy telematyczne w zastosowaniach gospodarczych. Telematyka
multimedialna. Systemy us³ug telematycznych: poczta elektroniczna, telekonferencje. Infostrady danych.
9. Realizacja przedsiêwziêæ informatycznych. Modele cyklu ¿ycia systemu. Fazy realizacji. Metody projektowania. In¿ynieria oprogramowania. Narzêdzia CASE. Koszty
tworzenia i utrzymywania systemów informacji.
10. Informacyjna infrastruktura pañstwa. Charakterystyka wybranych systemów informacyjnych (informatycznych).
11. Elektronizacja rynku ekonomicznego. Biznes w internecie. Pojêcie i ewolucja rynków elektronicznych. Przyk³adowe rynki elektroniczne.
12. Spo³eczeñstwo informacyjne i informatyczne. Powstanie i rozwój spo³eczeñstwa
informacyjnego. Gospodarka informacyjna. Globalne spo³eczeñstwo informatyczne.
Laboratorium:
Tematyka zajêæ laboratoryjnych w pracowni komputerowej (æwiczeñ): Windows 98,
programy pakietu Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access; w przypadku
Excela i Accesa po³o¿enie nacisku na zastosowania ekonomiczne), wykorzystywanie
internetu.
Literatura obowi¹zkowa:
Niedzielska E. (red.), 1999, Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc³awiu, Wroc³aw.
Nowicki A. (red.), 1999, Podstawy informatyki dla ekonomistów, PWN, Warszawa.
Stefanowicz B. (red.), 1998, Wstêp do informatyki, Akademicka Oficyna Wydawnicza
PLJ, Warszawa. lub: Stefanowicz B. (red.), 1999, Wstêp do informatyki, Szko³a G³ówna Handlowa, Warszawa.
Æwiczenia: Chmielarz W., Rutkowska J., Gawroñski B., Parys T., 1999, Od teorii do praktyki. Æwiczenia z informatyki, Wydawnictwa Naukowe Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
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Literatura dodatkowa:
Bielecki W. T., 1997, Narzêdziowe wspomaganie zarz¹dzania, Wydawnictwo Wy¿szej
Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania, Warszawa.
Chmielarz W., 1996, Systemy informatyczne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie. Aspekt modelowy w budowie systemów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
Dziuba D. T., 1998, Analiza mo¿liwoœci wyodrêbniana i diagnozowania sektora informacyjnego w gospodarce polskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Dziuba D. T., 1988, Wirtualizacja dzia³alnoœci gospodarczej w oparciu o sieæ Internet, seria: Studia Informatyki Gospodarczej, Wyd. Nowy Dziennik, Warszawa.
Kolbusz E., Nowakowski A., 1999, Informatyka w zarz¹dzaniu. Metody i systemy,
Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szko³y Biznesu, Szczecin.
Lasek M., 1998, Informatyka gospodarcza. Materia³y pomocnicze do wyk³adu, Wydzia³
Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Martyniak Zb. (red.), 1997, Elementy zarz¹dzania informacj¹ i komunikacj¹ w przedsiêbiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Oleñski J., 1998, Ekonomika informacji, Fundusz Promocji Rozwoju im. Edwarda
Lipiñskiego, Warszawa.
Scheer A.-W., 1996, Wstêp do informatyki gospodarczej. Podstawy efektywnego zarz¹dzania informacj¹, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (t³umaczenie z jêz. niemieckiego pracy: Scheer A.-W., EDV-orientierte Betriebswirtschaftslehre. Gründlagen für ein effizientes Informationsmanagement, Springer-Verlag 1990, przek³ad
D. Dziuba, T. Elsner, M. Lasek).
Tadeusiewicz R., 1997, Wstêp do informatyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
Kraków.
Wrycza S., 1999, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarz¹dzania. Metodyki, techniki, narzêdzia, PWN, Warszawa.
Zimniewicz K., 1999, Wspó³czesne koncepcje i metody zarz¹dzania, PWE, Warszawa.

Warunki zaliczenia: œrednia ocen z: (i) æwiczeñ, (ii) pisemnego sprawdzianu
z zagadnieñ teoretycznych przedstawianych na wyk³adzie i omawianych we
wskazanej literaturze.
Uwagi dodatkowe: Literatura obowi¹zkowa mo¿e ulec zmianie: liczne zapowiedzi wydawnicze podrêczników i skryptów z informatyki gospodarczej.
Za³¹cznik 4B. Przedmiot: INFORMATYKA GOSPODARCZA II
Nazwisko prowadz¹cego: prof. dr hab. Miros³awa Lasek, prof. dr hab. Dariusz Dziuba
Rodzaj i wymiar zajêæ: studia dzienne III rok; wyk³ad, uzupe³niany konwersatoriami i zajêciami praktycznymi przy komputerach (prezentacja dzia³ania wybranych
programów, m.in.: (i) modelowania procesów gospodarczych i systemów informacyjnych: ARIS Toolset, Optima, (ii) komputerowego wspomagania tworzenia systemu
informacyjnego, (iii) systemu eksperckiego i systemu sztucznej sieci neuronowej (Orka
lub NeuroWin), systemu zintegrowanego (np. SAP R/3)); ³¹cznie 60 h, po 30 h w semestrze).
Cel zajêæ: Celem zajêæ jest zapoznanie studentów z informatyk¹ gospodarcz¹ —
now¹ dziedzin¹ wiedzy, która jest uprawiana jako odrêbna dyscyplina od kilkunastu
lat. Na zajêciach zostanie zaprezentowany ju¿ istniej¹cy, bogaty dorobek informatyki
gospodarczej. Przedstawione zostan¹ problemy zastosowañ technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiêbiorstwach przemys³owych, handlowych, ubezpieczeniowych, w administracji i bankach. Przedmiotem dyskusji bêdzie tak¿e rola infor-
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macji gospodarczej we wspó³czesnym œwiecie, miejsce sektora informacyjnego w gospodarce, zjawisko powstania elektronicznych rynków oraz motywy i skutki ekonomiczne stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Program szczegó³owy:
1. Informatyka gospodarcza jako samodzielna dyscyplina naukowa. Powstanie i rozwój. Przedmiot i zakres badañ. Informatyka a informatyka gospodarcza. Ekonomia
a informatyka gospodarcza. Trendy w rozwoju informatyki gospodarczej.
2. Technologie informatyczne i ich wp³yw na procesy planowania i zarz¹dzania (na
przyk³adzie przedsiêbiorstwa przemys³owego i us³ugowego). Koncepcja „komputerowo-zorientowanej” ekonomiki przedsiêbiorstwa. Integracja w przetwarzaniu
informacji gospodarczych. Koncepcje integracji procesów przetwarzania informacji w przedsiêbiorstwach przemys³owych. Komputerowa integracja wytwarzania
CIM (Computer Integrated Manufacturing). Komputerowo wspomagane planowanie (MRP II/ERP). Architektury zintegrowanych systemów informacji: ARIS, CIMOSA itp. Zintegrowane pakiety oprogramowania dla przedsiêbiorstw (SAP R/3,
BAAN). Nowe koncepcje organizacyjne i nowe technologie informacyjne a architektury systemów informacyjnych.
3. Analiza i modelowanie procesów gospodarczych w przedsiêbiorstwach. Koncepcja
ukierunkowanego na procesy gospodarcze wdra¿ania technologii informatycznych.
Rekonstrukcja procesów gospodarczych BPR — Business Process Reengineering
a technologie informacyjne i komunikacyjne. Teoria i praktyka modelowania procesów gospodarczych i systemów informacji (ARIS for R/3 — narzêdzie modelowania procesów gospodarczych w œrodowisku SAP R/3). Modele referencyjne w rekonstrukcji procesów gospodarczych BPR.
4. Rola informacji gospodarczej. Sektor informacyjny w gospodarce. Rozwój sektora
informacyjnego na œwiecie i w Polsce.
5. Bran¿owe systemy informacji gospodarczej (przemys³, handel, ubezpieczenia, banki). Dziedzinowe systemy informacji gospodarczej (rachunkowoœæ, marketing,
zarz¹dzanie kadrami, planowanie).
6. Ewolucja systemów przetwarzania informacji gospodarczej. Systemy komputerowego wspomagania podejmowania decyzji. Hurtownie danych. Nowe technologie
informatyczne (sieci neuronowe, algorytmy genetyczne) w ekonomii i gospodarowaniu.
7. Integracja przetwarzania informacji miêdzy podmiotami gospodarczymi. Systemy
logistyczne. Zarz¹dzanie ³añcuchami dostaw. Elektroniczna wymiana danych EDI.
Przedsiêbiorstwa wirtualne.
8. Zastosowania informatyki gospodarczej. Zastosowania informatyki gospodarczej
w jednostkach administracji pañstwowej. Systemy informatyczne w handlu. Elementy biurotyki. Geneza automatyzacji prac biurowych. Funkcje biura. Koncepcje
automatycznego biura.
9. Analiza poszczególnych metod, technik i technologii informatycznych i ich oddzia³ywanie na procesy gospodarcze. Systemy baz danych. Przetwarzanie w trybie
dialogowym. Sieci komputerowe. Bazy modeli i metod. Systemy eksperckie.
10. Strategiczne planowanie w przedsiêbiorstwie a planowanie w zakresie przetwarzania informacji. Problemy wdra¿ania technologii informatycznych. Organizacja
przedsiêwziêæ informatycznych. In¿ynieria oprogramowania i techniki CASE
(Computer Aided Software Engineering).
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11. Standardy w systemach przetwarzania informacji gospodarczej. Zapewnianie jakoœci systemów.
12. Elektronizacja rynku. Pojêcie rynku elektronicznego. Ewolucja elektronicznych
struktur rynkowych. Przyk³ady realizacji elektronicznych rynków (systemy rezerwacji lotniczej, systemy zamówieniowe, elektroniczne gie³dy, systemy spedycyjne).
Elektroniczna bankowoœæ. Motywy i skutki ekonomiczne stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych na rynku.
Literatura obowi¹zkowa:
Kisielnicki J., Sroka H., 1999, Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarz¹dzania. Metody projektowania i wdra¿ania systemów, Agencja Wydawnicza „Placet”,
Warszawa.
Oleñski J. (red.), 1999, Procesy i systemy informacyjne w œrodowisku wirtualnym, seria:
Studia informatyki gospodarczej, Wyd. Nowy Dziennik, Warszawa.
Kasprzak T. (red.), 2000, Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiêbiorstw, seria: Studia informatyki gospodarczej, Wyd. Nowy Dziennik, Warszawa.
Literatura dodatkowa:
Adamczewski P., 1998, Wdro¿eniowe uwarunkowania zintegrowanych systemów informatycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa.
Adamczewski P., 1998, Zintegrowane systemy informatyczne, Wyd. MIKOM, Warszawa.
Bielecki W. T., 1999, Narzêdziowe wspomaganie zarz¹dzania, Wydawnictwo Wy¿szej
Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania w Warszawie, Warszawa.
Durlik I., 1998, Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering. Teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.
Dziuba D. T., 1998, Wirtualizacja dzia³alnoœci w oparciu o sieæ Internet. W stronê gospodarki usieciowionej, Wyd. Nowy Dziennik, Warszawa.
Flasiñski M., 1997, Wstêp do analitycznych metod projektowania systemów informatycznych, WN-T, Warszawa.
Fuglewicz P., St¹por K., Trojnar A., 1998, CASE dla ludzi, Wyd. Lupus, Warszawa.
Gabryelczyk R., Lasek M., 1998, Modelowanie procesów gospodarczych za pomoc¹ ARIS-Toolset, Wyd. Nowy Dziennik, Warszawa.
Górski J. (red.), 1999, In¿ynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Wyd.
MIKOM, Warszawa.
Jaszkiewicz A., 1997, In¿ynieria oprogramowania, Wyd. Helion, Gliwice.
Kobielus J. G., 1998, Strategie. Obs³uga procesów pracy, Wyd. IDG, Warszawa.
Kupczyk A., Korolewska-Mróz H., Czerwonka M., 1998, Radykalne zmiany w firmie. Od
reengineeringu do organizacji ucz¹cej siê, Wyd. Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa.
Lasek M., 1998, Informatyka gospodarcza. Materia³y pomocnicze do wyk³adu, Wydzia³
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Niedzielska E. (red.), 1998, Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc³awiu, Wroc³aw.
Nogalski B., Ha³aczkiewicz M., Witt J., 1999, Restrukturyzacja procesowa w zarz¹dzaniu
ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami, TNOiK, Bydgoszcz.
Nowicki A. (red.), 1997, Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne,
PWN, Warszawa.
Oleñski J., 1997, Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa.
Peppard J., Rowland P., 1997, Re-engineering, Gebethner i Ska, Warszawa.
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Perechuda K., 1998, Metody zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wroc³awiu, Wroc³aw.
Perechuda K., 1998, Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wroc³aw.
Scheer A.-W., 1996, Wstêp do informatyki gospodarczej. Podstawy efektywnego zarz¹dzania informacj¹, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (t³umaczenie z jêzyka niemieckiego pracy: Scheer A.-W., EDV — orientierte Betriebswirtschaftslehre. Grundlagen für ein effizientes Informationsmanagement, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 1990; t³umaczenia z jêzyka niemieckiego: D. Dziuba, T. Elsner, M. Lasek).
Skalik J., 1998, Projektowanie systemów zarz¹dzania. Materia³y do æwiczeñ, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wroc³awiu, Wroc³aw.
Subieta K., 1999, S³ownik terminów z zakresu obiektowoœci, Akademicka Oficyna
Wydawnicza PLJ, Warszawa.
Vaskevitch D., 1995, Strategie klient–serwer. Systemy informatyczne w procesie przekszta³cania przedsiêbiorstwa, Wyd. IDG, Warszawa.
Wrycza S., 1999, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarz¹dzania. Metodyki, techniki, narzêdzia, PWN, Warszawa.
Zimniewicz K., 1999, Wspó³czesne koncepcje i metody zarz¹dzania, PWE, Warszawa.
Warunki zaliczenia: podstawa zaliczenia zajêæ po pierwszym semestrze: wyg³oszenie i napisanie referatu na podstawie artyku³u z fachowego czasopisma obcojêzycznego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski); podstawa zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny.

Za³¹cznik 4C. Przedmiot: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Nazwisko prowadz¹cego: prof. dr hab. Miros³awa Lasek
Rodzaj i wymiar zajêæ: 30 h wyk³ad; 30 h æwiczenia — laboratorium komputerowe
Cel zajêæ: zapoznanie studentów z podstawami, metodami i technikami projektowania i wdra¿ania wspó³czesnych systemów informatycznych. Poznanie programu projektowania i wdra¿ania systemów informatycznych, ukierunkowanego na procesy gospodarcze (program Optima firmy Micrografx). Nabycie umiejêtnoœci organizacji prac
projektowych z wykorzystaniem oprogramowania MS Project.
Plan wyk³adu:
1. Podstawy metodyczne projektowania systemów informatycznych. Modele cyklu ¿ycia systemów. Klasyfikacja metodyk projektowania (Beynon-Davies, r. 24; Chmielarz, r. 1 i r. 2; Kisielnicki, Sroka, r. 3; Lewandowski, r. 3; Wrycza, r. 1).
2. Planowanie w dziedzinie systemów informacyjnych. Strategie informatyzacji. Procesowe ukierunkowanie organizacji. BPR a wdra¿anie technologii informatycznych (Beynon-Davies, r. 24, r. 25, r. 33; Chmielarz, r. 1 i r. 2; Kisielnicki, Sroka, r. 3;
Wrycza, r. 2).
3. Podstawowe metody projektowania systemów informatycznych. Typologia metod
projektowania. Metody strukturalne. Metody obiektowe. Porównanie metod. Metodyki spo³eczne. Szybkie projektowanie (Rapid Applicatipn Development) (Beynon-Davies, r. 8, r. 9 r. 21, r. 22, r. 27, r. 30; Chmielarz, r. 3; Lewandowski, r. 4; Wrycza, r.
3, 4, 5, 6).
4. Techniki in¿ynierii systemów informacyjnych. Przyk³ady diagramów. Diagramy
encja — zwi¹zek. Diagramy przep³ywu danych. Schematy EPC. Pseudo-kody. Tabele decyzyjne i drzewa decyzyjne w projektowaniu. S³owniki danych (Beynon-Davies, r. 16, 17, 18, 19).
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5. Komputerowo wspomagane projektowanie. Pakiety CASE. Powstanie i rozwój. Elementy CASE. Klasyfikacje pakietów CASE. Przyk³ady pakietów (Chmielarz, r. 4;
Kisielnicki, Sroka, r. 3; Wrycza, r. 7).
6. Wymogi jakoœciowe. Standardy projektowe. Ergonomia w projektach informatycznych. Bezpieczeñstwo funkcjonowania systemów informacyjnych (Beynon-Davies,
r. 36; Kisielnicki, Sroka, r. 3; Lewandowski, r. 6, 9).
7. Zarz¹dzanie projektami informatycznymi. Problemy wdra¿ania projektów informatycznych. Nadzorowanie wdra¿ania. Procedury wdro¿eniowe. Wspó³udzia³ przysz³ych u¿ytkowników w kszta³towaniu systemu. Outsourcing w dziedzinie systemów
informacyjnych (Beynon-Davies, r. 31, 32, 35; Wrycza, r. 7.5, 8).
8. Od in¿ynierii oprogramowania do in¿ynierii systemów informacyjnych. In¿ynieria
oprogramowania. In¿ynieria informacji. In¿ynieria wiedzy. In¿ynieria systemów
informacyjnych (Beynon-Davies, r. 7, 12, 40).
9. Projektowanie wybranych elementów systemów informacyjnych. Projektowanie
baz danych. Projektowanie interfejsu u¿ytkownika. Systemy multimedialne i hipermedialne. Zarz¹dzanie wiedz¹ w systemach informacyjnych (Beynon-Davies, r. 10,
23).
10. Projektowanie architektur systemów informacyjnych. Przyk³ady architektur (Kasprzak (red.), r. VI).
11. Rola modelowania w projektowaniu systemów informacyjnych. Modele referencyjne ARIS, SAP. ARIS jako przyk³ad narzêdzia modelowania procesów gospodarczych i procesów przetwarzania informacji (Kasprzak (red.), r. V).
12. Specyfika projektowania i wdra¿ania systemów zintegrowanych. Systemy MRP II,
ERP, CRM. Metodyki projektowania i wdra¿ania proponowane przez producentów
oprogramowania i firmy konsultingowe (Kasprzak (red.), r. IV).
13. Problemy oceny efektywnoœci projektów informatycznych. Koszty. Efekty. Ryzyko.
„Paradoks produktywnoœci” (Beynon-Davies, r. 34, 38; Kisielnicki, Sroka, r. 8).
14. Nowoczesne technologie informacyjne a projektowanie systemów (Lewandowski,
r. 8).
Literatura
Beynon-Davies P., 1999, In¿ynieria systemów informacyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Chmielarz W., 2000, Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów
wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, Wydawnictwa Naukowe Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Kasprzak T. (red.), 2000, Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiêbiorstw, seria: Studia informatyki gospodarczej, Wyd. Nowy Dziennik, Warszawa.
Kisielnicki J., Sroka H., 1999, Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarz¹dzania. Metody projektowania i wdra¿ania systemów, Agencja Wydawnicza „Placet”,
Warszawa.
Lewandowski J., 1999, Projektowanie systemów informacyjnych zarz¹dzania w przedsiêbiorstwie, Wydawnictwo Politechniki £ódzkiej, £ódŸ.
Wrycza S., 1999, Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarz¹dzania. Metody, techniki, narzêdzia, PWN, Warszawa.
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Za³¹cznik 4D. Warsztaty komputerowe — przyk³adowe propozycje zajêæ na
WNE UW
I. Opracowanie projektu systemu informatycznego wspomagaj¹cego realizacjê procesów gospodarczych. Wykorzystywanie programu Optima! firmy Micrografx.
1. Zakres zastosowania programu Optima! w projektowaniu systemów informatycznych. Wykorzystywane pojêcia na potrzeby projektowania (czynnoœæ, zasoby, zadanie, transakcja, wydzia³, atrybut itd.).
2. Podstawowe zasady pos³ugiwania siê programem.
3. Budowanie procesów gospodarczych i procesów przetwarzania informacji. Przedstawianie procesów w postaci graficznej i w postaci tabelarycznej. Tworzenie schematów organizacyjnych przetwarzania. Wykorzystywanie ró¿nych symboli dla tworzenia diagramów procesów (palety symboli). Procesy i podprocesy.
4. Wprowadzanie parametrów czynnoœci. Wykorzystywanie postaci graficznej (diagramów) i postaci tabelarycznej (tabel) projektów.
5. Alokacja zasobów. Definiowanie atrybutów transakcji procesów. Nadawanie wartoœci atrybutom. Wyra¿enia i funkcje.
6. Przygotowanie symulacji przebiegu przetwarzania. Wykonywanie symulacji. Budowa scenariuszy.
7. Analiza wyników symulacji — tablice ze statystykami (czasu, kosztów, wykorzystywania zasobów).
8. Analizowanie przep³ywu transakcji. Rodzina transakcji. Grupa transakcji. £¹czenie transakcji. Grupowanie transakcji. Rozdzielanie transakcji.
9. Definiowanie kosztów przetwarzania. Kategorie kosztów. Analiza kosztów procesów i podprocesów.
10. Wykorzystywanie standardowych harmonogramów pracy. Definiowanie w³asnych
harmonogramów.
11. Generowanie raportów. Monitorowanie przebiegu przetwarzania.
Literatura
Lasek M., Pêczkowski M., 1999, Komputerowa analiza i modelowanie procesów gospodarczych, „Informatyka” nr 7–8, s. 26–33.
Optima! 2 User’s Guide, 1999, Micrografx Inc.
Pêczkowski M., 1999, Program Optima!. Analiza procesów, materia³y dydaktyczne, WNE
UW/SGH, Warszawa.
II. Zarz¹dzanie projektem informatycznym. Wykorzystanie programu Microsoft Project.
1. Podstawowe metody zarz¹dzania projektami: metoda œcie¿ki krytycznej, PERT,
Gantt Chart. Inne metody udostêpniane przez program.
2. Zarz¹dzanie projektem przy ustalonej dacie rozpoczêcia i/lub zakoñczenia projektu.
3. Uk³adanie listy zadañ i tworzenie struktury projektu. Budowanie hierarchicznej
struktury projektu. £¹czenie zadañ.
4. Po³¹czenia miêdzy zadaniami. Wyprzedzenia i zw³oki w realizacji zadañ. Nak³adanie ograniczeñ na zadania. Analiza œcie¿ki krytycznej.
5. Przydzielanie pracowników do zadañ. Tworzenie zespo³u pracowników (bazy kadr)
zatrudnianych w wielu projektach.
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6. Problem przeci¹¿enia zasobów. OpóŸnianie zadañ. Zmiana przypisania pracowników do zadañ. OpóŸnienie rozpoczêcia pracy pracownika w zadaniu. Przypisanie
pracownika do pracy na czêœæ etatu. Zmiana czasu pracy. Planowanie pracy w nadgodzinach.
7. Definiowanie kalendarza pracy. Ustalanie stawek kosztowych. Analiza kosztów.
8. Modyfikowanie projektu. Wprowadzanie nowych zadañ. Modyfikacja czasu realizacji zadañ. „Kamienie milowe”.
9. Korzystanie z pomocy przy zarz¹dzaniu projektami. Praca z asystentem.
10. Formatowanie wydruku i drukowanie projektu.
11. Nadzorowanie projektu podczas realizacji. Tworzenie planu bazowego. Analiza zaawansowania prac, czasu i kosztów.
12. Podzia³ projektu na podprojekty. Wspólne u¿ytkowanie zasobów przez podprojekty
(np. pracowników).
13. Tworzenie szablonów projektów. Tworzenie i uruchamianie makr.
Literatura
Bojek R., Da³kowski B. T., 1997, Microsoft Project. Mened¿er doskona³y!, Wyd. CROMA,
Wroc³aw.
Zieliñski B., 2000, Microsoft Project 98. Zarz¹dzanie przedsiêwziêciami, Wyd. Mikom,
Warszawa.
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