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Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu

Społecznego

Nazwa przedmiotu

Sieci Petriego

Kod ECTS

11.3.1893
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Instytut Informatyki
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Matematyki,
Fizyki i Informatyki

Informatyka forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Andrzej Borzyszkowski; mgr Łukasz Mielewczyk
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład, Ćw. laboratoryjne
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 20 godz., Ćw. laboratoryjne: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

7
20 godz wykł + 20 godz. lab + praca własna studenta

Termin realizacji przedmiotu

2022/2023 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Projektowanie doświadczeń-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę-
Egzamin-

Formy zaliczenia

egzamin ustny-
egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

kolokwium-
Podstawowe kryteria oceny

Wykład – liczba punktów uzyskanych podczas egzaminu.
Ćwiczenia – przygotowanie projektów, ew. sprawdziany pisemne

Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się
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zakładany efekt
kształcenia

egzamin kolokwium projekt referat raport
aktywność w

 dyskusji
obserwacja

postawy

 Wiedza

K_W01 X X      

P_W1 X X      

P_W2   X     

P_W3   X     

 Umiejętności

K_U01   X     

K_U02   X     

P_U1   X     

P_U2   X     

 Kompetencje

K_K01       X

K_K04       X

P_K01       X

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z
tematyką sieci Petriego jako narzędzia modelowania procesów współbieżnych•

wybranymi narzędziami programistycznymi do użycia sieci Petriego w praktyce •
Treści programowe

Podstawy teorii sieci Petriego•
Sieci condition-event•
Sieci occurence•
Własności sieci Petriego•
Zastosowania sieci Petriego•
Związek z teorią automatów•

Wykaz literatury

Peter Starke, Sieci Petriego, PWN, 1987•
Petri Nets World: Online Services for the International Petri Nets Community (www2.informatik.uni-hamburg.de/TGI/PetriNets/)•
Wolfgang Reisig, Understanding Petri Nets, Springer•

Kierunkowe efekty uczenia się

K_W01: ma pogłębioną wiedzę z działów matematyki
niezbędnych do studiowania informatyki; dobrze rozumie
rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych,
zna aparat formalny pozwalający na formułowanie i badanie
podstawowych własności obiektów informatycznych
K_U01: potrafi zastosować wiedzę matematyczną do
formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań
związanych z informatyką
K_U02: potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące
pogłębieniu własnego rozumowania danego tematu lub
odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
K_K01: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę
dalszego uczenia się
K_K04: rozumie i docenia znaczenie uczciwości
intelektualnej w działaniach własnych i innych osób;
postępuje etycznie

Wiedza

Student:
P_W1: zna definicje sieci Petriego, sieci warunków i zdarzeń, sieci
zdarzeń (K_W01)
P_W2: zna narzędzia wspomagające używanie sieci Petriego: PIPE2 (K_W01)
P_W3: zna możliwe pola zastosowań sieci Petriego (K_W01)

Umiejętności

Student:
P_U1: potrafi zbudować sieć Petriego dla modelowania różnych elementów
systemów programistycznych (K_U01)
P_U2: potrafi wyrazić sensowną własność systemu informatycznego w terminach
sieci Petriego  (K_U01, K_U02)
 

Kompetencje społeczne (postawy)

Student
rozumie potrzebę dalszego kształcenia
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rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i
innych osób; postępuje etycznie
P_K01: samodzielnie przygotowuje modele prostych systemów używając narzędzia
PIPE2 (K_K01, K_K04)

Kontakt

a.borzyszkowski@inf.ug.edu.pl
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