
UCHWAŁA NR 36/2017

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla zakresu studiów
podyplomowych Tester oprogramowania

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. póz. 1842 z późn.zm.) w związku z § 1 ust. 8
uchwały nr 14/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej z dnia 05.03.2015 r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów podyplomowych
oraz kursów dokształcających Senat Akademii Marynarki Wojennej uchwala:

§1

Efekty kształcenia dla zakresu studiów podyplomowych Tester oprogramowania.

§2

Uchwalone efekty stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Dowodzenia
i Operacji Morskich.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AMW
Nr 36/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Organizacja
studiów

Symbol

Nazwa kierunku studiów: Tester oprogramowania
Jednostka prowadząca studia: Wydział Dowodzenia i
Operacji Morskich i Asseco
Poziom kształcenia: studia podyplomowe
Liczba punktów ECTS: 30
Liczba semestrów: II semestry
Liczba zajęć: 160 godzin
Praktyka: brak
Efekt kształcenia dla zakresu: Tester oprogramowania

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE

Profil kandydata
na studia

Oczekiwania
kandydata:

Osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z
testowaniem oprogramowania.
Uczestnikami mogą byś przedstawiciele firm,
przedsiębiorstw, pracownicy sektora bankowego i
finansowego oraz osoby chcące uzupełnić kompetencje
zawodowe.
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu testowania
oprogramowania.

WIEDZA

TO_W01
TO W02
TO_W03

TO_W04

TO_W05

TO_W06

TO W07

Słuchacz posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa aplikacji
i testów penetracyjnych.
Słuchacz zna rodzaje i cele monitorowania aplikacji.
Słuchacz zna metody przygotowania raportów
wydajnościowych.
Słuchacz posiada wiedzę na temat aplikacji wsadowych i
interakcyjnych.
Słuchacz zna podstawowe narzędzia do automatyzacji
testów.
Słuchacz zna wymagania dotyczące zasad funkcjonowania
zespołu testów oprogramowania.
Student posiada wiedzę z zakresu rodzajów i metod testów.

UMIEJĘTNOŚCI

TO U01
TOJJ02

TOJJ03

TO_U04

Słuchacz potrafi zastosować typowe rozwiązania
zapewniające bezpieczeństwo w aplikacji.
Słuchacz rozpoznaje istotne elementy monitorowania oraz
zna formuły kolekcjonowania danych.
Słuchacz stosuje metody przygotowania raportów dla
różnych rodzajów testów wydajnościowych.
Słuchacz zna specyfikę testów wydajnościowych dla baz
danych i aplikacji sieciowych.



TOJJ05

TO_U06

TO_U07

Student potrafi samodzielnie ocenić wady i zalety
automatyzacji testów w projektach informatycznych.
Student implementuje podstawowe zależności dotyczące
integracji między zespołem testerów a zespołami
produkcyjnymi i wdrożeniowymi.
Student potrafi interpretować i przygotować dokumentacje
wytwarzane w trakcie procesu testowania.

KOMPETENCJE

TO_K01
TO K02
TO_K03

TO K04
TO KOS
TO K06
TO K07

Słuchacz rozumie potrzebę uczenia i doskonalenia
umiejętności z zakresu testowania oprogramowania.
Słuchacz współdziała w grupie, wykazuje inicjatywę.
Słuchacz jest przygotowany do pracy w sektorze testowania
aplikacji.
Słuchacz raportuje błędy w oprogramowaniu.
Słuchacz organizuje proces testowania.
Słuchacz samodzielnie monitoruje aplikację.
Słuchacz samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę oraz
umiejętności dotyczące testowania oprogramowania.


