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Tkonsultacje inne …
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Założenia wstępne17):

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

B.     ćwiczenia

Maropolecenia rejestrowane w Excelu. Okno edytora VBA. Dostęp do komórek arkusza. Zmienne VBA i ich typy. Stałe VBA i ich typy. Wyrażenia.
Komunikacja z użytkownikie (MsgBox, InputBox). Instrukcja warunkowa IF. Instrukcja wyboru CASE. Instrukcja skoku GOTO. Pętla FOR. Pętle
warunkowe. Zmienne tablicowe. Tablice dynamiczne. Zmienne obiektowe. Instrukcje WITH i FOR EACH NEXT. Typ danych użytkownika. Funkcje i
procedury wbudowane. Procedury i funkcje użytkownika. Formularze. Typy formantów. Zdarzenia formularza i formantów. Paski poleceń. Menu
użytkownika. Menu podręczne.

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład

a2) ćwiczenia audytoryjne

a3) ćwiczenia laboratoryjne 30

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia makropoleceń w programie Excel

-

-

-

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

5 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KW  stacjonarne / niestacjonarne

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Zakład Metod Ilościowych

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

EFL524

Nazwa przedmiotu1): Programowanie w VBA w Excelu

Numer katalogowy:

Prowadzący zajęcia6): dr hab. Joanna Kisielińska, prof. nadzw. SGGW

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Programming in VBA in Excel

Kierunek studiów4): Ekonomia

Koordynator przedmiotu5): dr hab. Joanna Kisielińska, prof. nadzw. SGGW
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UWAGI24):

4. Walkenbach J. 2009. Excel 2007 PL. Programowanie VBA. Vademecum profesjonalisty. Helion, Warszawa.

5.

8.

2. Wrotek W. 2011. VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykładów.

3. Jeznach M. 2004. Visual Basic w Excelu od podstaw. Translator S.C., Warszawa.

Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

6.

7.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Snarska A. D 2000: Ćwiczenia z makrpoleceń e Excelu. MIKOM, Warszawa

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

b) uzupełniająca

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): laboratorium - pracownia komputerowa

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

inne..

inne… inne..

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

inne… inne..

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - formułować problem algorytmiczny w języku programowania. 05 -

02 - obsługiwać makopolecenia własne i wbudowane w Excelu 06 -

03 - rozwiązywać problem obliczeniowy wykorzystując język VBA 07 -

04 - zastosować język VBA do tworzenia własnej aplikacji w Excelu 08 -
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