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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Decision making support
WIŚ MKS-GP II oIIS D17 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

Wspomaganie procesów decyzyjnych

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

3

15

0

0

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Celem modułu jest zapoznanie studentów z mechanizmami podejmowania decyzji oraz zasadami formułowania i rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych. Efektem kształcenia będzie umiejętność
podejmowania racjonalnych decyzji, dokonywania wyboru najlepszego rozwiązania w warunkach istnienia
wielu, zazwyczaj konfliktowych celów (np. wybór najlepszej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej, tworzenie
rankingu inwestycji).

Kod archiwizacji:
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Wiedza z zakresu podejmowania decyzji. Zasady formułowania i rozwiązywania wielokryterialnych
problemów decyzyjnych.
EK2 Umiejętności Umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji, poszukiwania najlepszych sposobów osiągania założonego celu (np. wybór najlepszej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej, wybór najefektywniejszego
systemu ochrony jakości wód).
EK3 Kompetencje społeczne Ma świadomość roli porządkowania, zarządzania, osądu i negocjacji z pozycji
zawodowej w realizacji różnorodnych przedsięwzięć w tym projektowych, wykonawczych, badawczych, prawnoadministracyjnych, edukacyjnych, inwestycyjnych, strategiczno-rozwojowych oraz ukształtowane umiejętności
w tym zakresie
EK4 Kompetencje społeczne Rozwija umiejętności twórczego myślenia i działania w zakresie prac projektowych
na etapie koncepcji i jej precyzowania, na etapie uzgadniania w ramach koniecznych uwarunkowań formy,
funkcji, wymagań technicznych, społecznych, ekonomicznych
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Planowanie przedsięwzięć jako zadanie decyzyjne. Elementy procesu decyzyjnego.
Zasady formułowania zadań optymalizacji. Klasyfikacja zadań optymalizacji

2

W2

Wielokryterialne dyskretne problemy decyzyjne. Formułowanie problemu. Dobór
kryteriów oceny. Hierarchia ważności kryteriów

2

W3

Wartość opisowa kryteriów. Macierz wypłat. Definiowanie obszaru decyzyjnego.

2

W4

Rozwiązywanie wielokryterialnych problemów decyzyjnych. Klasyfikacja metod

2

W5

Metoda wg. Borda, metoda wykluczania i łącznego uporządkowania Metody
oparte na pomiarze odległości od punktu. Metody oparte na relacjach binarnych

2

W6

Porównanie metod. Interpretacja wyników. Wpływ hierarchii ważności kryteriów
na rozwiązanie zadania

2

W7

Praktyczne przykłady definiowania i rozwiązywania wielokryterialnych problemów
decyzyjnych

3

Laboratorium komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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Liczba
godzin
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Laboratorium komputerowe

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K1

Tworzenie macierzy wypłat. Normalizacja macierzy wypłat. Sprawdzanie wartości
opisowej kryteriów. Badanie istotności relacji binarnych

5

K2

Sformułowanie i rozwiązanie problemu decyzyjnego z zakresu zarządzania
ryzykiem powodziowym w zlewni

10

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Konsultacje

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

25

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ocena z projektów
F2 Ocena z kolokwium
F3 Ocena z testu
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
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Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student(ka) opanował(a) wiedzę na poziomie ponizej 50% tresci programowych

Na ocenę 3.0

Student(ka) opanował(a) wiedzę na poziomie powyzej 50% i ponizej 60% tresci
programowych

Na ocenę 3.5

Student(ka) opanował(a) wiedzę na poziomie powyzej 60% i ponizej 70% tresci
programowych

Na ocenę 4.0

Student(ka) opanował(a) wiedzę na poziomie powyzej 70% i ponizej 80% tresci
programowych

Na ocenę 4.5

Student(ka) opanował(a) wiedzę na poziomie powyzej 80% i ponizej 90% tresci
programowych

Na ocenę 5.0

Student(ka) opanował(a) wiedzę na poziomie powyzej 90% treści programowych
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie potrafi wykonać projektu; nie dotrzymuje terminu poprawkowego wykonania
kompletnego projektu, pozbawionego błędów

Na ocenę 3.0

Potrafi wykonać analizę wielokryterialną programu inwestycyjnego. Projekty
oparte na wzorcu z wprowadzenia do projektu. Projekty wykonane w terminie
poprawkowym; poprawność obliczeń na poziomie 51-60%

Na ocenę 3.5

Potrafi wykonać analizę wielokryterialną programu inwestycyjnego. Projekty
oparte na wzorcu z wprowadzenia do projektu. Znacząca część projektów
wykonana w terminie poprawkowym; poprawność obliczeń na poziomie 61-70%

Na ocenę 4.0

Potrafi wykonać analizę wielokryterialną programu inwestycyjnego. Projekty
oparte na wzorcu z wprowadzenia do projektu. Znacząca część projektów
wykonana w terminie zasadniczym zgodnie z harmonogramem; poprawność
obliczeń na poziomie 71-80%

Na ocenę 4.5

Potrafi wykonać analizę wielokryterialną programu inwestycyjnego. Projekty
oparte na wzorcu z wprowadzenia do projektu. Projekty wykonane w terminie
zasadniczym zgodnie z harmonogramem; poprawność obliczeń na poziomie
81-90%

Na ocenę 5.0

Potrafi wykonać analizę wielokryterialną programu inwestycyjnego. rozwiązania
nie sa oparte na wzorcu z wprowadzenia do projektu. Projekty wykonane
w terminie zasadniczym zgodnie z harmonogramem; poprawność obliczeń na
poziomie 91-100%
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student(ka) ma świadomość roli porządkowania, zarządzania, osądu i negocjacji
z pozycji zawodowej w realizacji różnorodnych przedsięwzięć w tym
projektowych, wykonawczych, badawczych, prawno-administracyjnych,
edukacyjnych, inwestycyjnych, strategiczno-rozwojowych oraz ukształtowane
umiejętności w tym zakresie
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Na ocenę 4.0

Student(ka) ma świadomość roli porządkowania, zarządzania, osądu i negocjacji
z pozycji zawodowej w realizacji różnorodnych przedsięwzięć w tym
projektowych, wykonawczych, badawczych, prawno-administracyjnych,
edukacyjnych, inwestycyjnych, strategiczno-rozwojowych oraz ukształtowane
umiejętności w tym zakresie

Na ocenę 5.0

Student(ka) ma świadomość roli porządkowania, zarządzania, osądu i negocjacji
z pozycji zawodowej w realizacji różnorodnych przedsięwzięć w tym
projektowych, wykonawczych, badawczych, prawno-administracyjnych,
edukacyjnych, inwestycyjnych, strategiczno-rozwojowych oraz ukształtowane
umiejętności w tym zakresie
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student(ka) rozwija umiejętności twórczego myślenia i działania w zakresie prac
projektowych na etapie koncepcji i jej precyzowania, na etapie uzgadniania
w ramach koniecznych uwarunkowań formy, funkcji, wymagań technicznych,
społecznych, ekonomicznych

Na ocenę 4.0

Student(ka) rozwija umiejętności twórczego myślenia i działania w zakresie prac
projektowych na etapie koncepcji i jej precyzowania, na etapie uzgadniania
w ramach koniecznych uwarunkowań formy, funkcji, wymagań technicznych,
społecznych, ekonomicznych

Na ocenę 5.0

Student(ka) rozwija umiejętności twórczego myślenia i działania w zakresie prac
projektowych na etapie koncepcji i jej precyzowania, na etapie uzgadniania
w ramach koniecznych uwarunkowań formy, funkcji, wymagań technicznych,
społecznych, ekonomicznych
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W05 K_W09
K_W11

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7

N1 N3

F3 P1

EK2

K_U01 K_U02
K_U03 K_U05
K_U07 K_U09

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 K1
K2

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK3

K_K01 K_K03
K_K04 K_K05

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 K1
K2

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK4

K_K03 K_K04
K_K06 K_K07

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 K1
K2

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Drużyńska Elżbieta — Wspomaganie wielokryterialnych wyborów w zarzadzaniu zasobami wodnymi, Kraków,
1999, Wyd. PK

Literatura uzupełniająca
[1 ] Kobryń A. — Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią, Warszawa, 2014, Difin
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Izabela Godyń (kontakt: izabela.godyn@iigw.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Izabela Godyń (kontakt: izabela.godyn@pk.edu.pl)
2 dr inż. Wojciech Indyk (kontakt: wturkey@tlen.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................

Strona 6/6

