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Sam zaprojektuj swój serwis WWW 
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CEL EDUKACYJNY 

Nabycie wiedzy nt. działania systemu CMS oraz umiejętności w zakresie projektowania i implementacji serwisów 

www w oparciu o ten system. 

RAMOWY PROGRAM 

Wprowadzenie do projektowania serwisów www 

Wprowadzenie do HTML. 

Wprowadzenie do CSS. 

Wprowadzeni do JS. 

Bazy danych. 

Budowa layoutu. 

Narzędzia developerskie dla twórców serwisów www. 

Przygotowanie środowiska dla serwisów www 

Wybór środowiska dla serwisu www. 

Konfiguracji podstawowych ustawień. 

Przygotowanie bazy danych pod instalację sytemu CMS. 

Zarządzanie środowiskiem serwerowym na potrzeby sytemu CMS. 

Konfiguracja serwera www. 

Zarządzanie bezpieczeństwem serwisu www (TLS). 

  



 

 

DZIAŁ SZKOLEŃ WSH | tel.: 32 363 12 03; e-mail: szkolenia@humanitas.edu.pl 

 

Instalacja sytemu CMS 

Wstępna konfiguracja. 

Instalacja pakietów językowych. 

Zmiany w plikach konfiguracyjnych 

Personalizacja systemu CMS. 

Integracja z Social Media. 

Wprowadzanie treści do sytemu CMS 

Edycja wpisów. 

Taksonomie i tagi. 

Obiekty dynamiczne. 

Tworzenie struktury menu. 

Tworzenie galerii. 

Instalacja dodatkowych wtyczek. 

Analityka ruchu w serwisie 

Implementacja. 

Konfiguracja. 

Analiza ruchu na stronie. 

Optymalizacja. 

EFEKTY/PRODUKTY 

Dzięki udziałowi w warsztacie, każdy uczestnik będzie: 

 znał i umiał wykorzystać w praktyce narzędzia niezbędne do tworzenia serwisów www, 

 umiał zastosować systemy zarządzania treścią (CMS), 

 potrafił wykonać instalację i konfigurację systemu, 

 umiał zaprojektować layout serwisu, strony WWW, 

 potrafił zamieszczać i edytować podstawowe elementy systemu CMS: 

tekst, obraz, dźwięk, film, hiperłącza, mapy odsyłaczy, tabele. 

Każdy uczestnik szkolenia, który będzie obecny w min. 80% zajęć, otrzyma Certyfikat udziału w szkoleniu. 

W przypadku Uczestnika, którego udział w szkoleniu będzie dofinansowany z funduszy EFS, otrzyma on również 

Zaświadczenie o udziale w usłudze szkoleniowej, celem okazania Operatorowi środków i rozliczenia się z otrzymanego 

dofinansowania. 
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ADRESACI SZKOLENIA 

Warsztat adresowany jest do osób pragnących zdobyć umiejętność projektowania serwisów www i ich 

implementowania w oparciu o system CMS. 

Osoba zgłaszająca chęć udziału w usłudze musi posiadać: 

 podstawową umiejętność obsługi systemów operacyjnych, 

 podstawową umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego, 

 podstawową wiedzę w zakresie obsługi narzędzi graficznych. 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku chęci realizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, dofinansowanego z EFS lub nie, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Szkoleń 

WSH. 


