
 

 

 

 

 

 

 

 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 

 

Wydział Zamiejscowy w Świdnicy  
 

 

 

   

SYLABUSY 
 dla kierunku studiów 

 

 

I N F O R M A T Y K A  
 

studia pierwszego stopnia inżynierskie  
o profilu praktycznym 

 

 

 

Część I 
 

 

 

 

 

 

Świdnica 2017/2018



2 

                       

SPIS TREŚCI Cz. I 
 

 

 

Kod 
przedmiotu 

Nawa przedmiotu Strona 

In/O/01 Język angielski 1 6 

In/O/02 Język angielski 2 10 

In/O/03 Język angielski zawodowy 1 14 

In/O/04 Język angielski zawodowy 2 18 

In/O/05 Wychowanie fizyczne 22 

In/O/06 Podstawy ekonomii 25 

In/O/07 Podstawy marketingu i zarządzania 29 

In/P/08 Elementy matematyki wyższej 32 

In/P/09 Matematyka dyskretna 36 

In/P/10 Metody probabilistyczne i statystyka  39 

In/P/11 Podstawy fizyki 42 

In/P/12 Podstawy elektroniki i miernictwa – zajęcia teoretyczne 45 

In/P/13 Podstawy elektroniki i miernictwa – zajęcia praktyczne 48 

In/P/14 Architektura systemów komputerowych 1 – zajęcia teoretyczne 51 

In/P/15 Architektura systemów komputerowych 1 – zajęcia praktyczne 54 

In/P/16 Architektura systemów komputerowych 2 – zajęcia teoretyczne 56 

In/P/17 Architektura systemów komputerowych 2 – zajęcia praktyczne 60 

In/P/18 Problemy społeczne i zawodowe informatyki 63 

In/K/19 Podstawy programowania 1 – zajęcia teoretyczne 67 

In/K/20 Podstawy programowania 1 – zajęcia praktyczne 71 

In/K/21 Podstawy programowania 2 – zajęcia teoretyczne 74 

In/K/22 Podstawy programowania 2 – zajęcia praktyczne 77 

In/K/23 Języki i paradygmaty programowania – zajęcia teoretyczne 80 

In/K/24 Języki i paradygmaty programowania – zajęcia praktyczne 83 

In/K/25 Algorytmy i złożoność obliczeniowa 86 

In/K/26 Urządzenia peryferyjne i systemy wbudowane 89 

In/K/27 Bazy danych 1 – zajęcia teoretyczne 93 

In/K/28 Bazy danych 1 – zajęcia praktyczne 96 

In/K/29 Bazy danych 2 – zajęcia teoretyczne 99 

In/K/30 Bazy danych 2 – zajęcia praktyczne 102 

In/K/31 Technologie sieciowe 1 104 

In/K/32 Technologie sieciowe 2 – zajęcia teoretyczne 108 

In/K/33 Technologie sieciowe 2 – zajęcia praktyczne 111 

In/K/34 Inżynieria oprogramowania – zajęcia teoretyczne 114 
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Kod  

przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Strona 

   

In/K/35 Inżynieria oprogramowania – zajęcia praktyczne 117 

In/K/36 Systemy operacyjne – zajęcia teoretyczne 120 

In/K/37 Systemy operacyjne – zajęcia praktyczne 123 

In/K/38 Sztuczna inteligencja – zajęcia teoretyczne 126 

In/K/39 Sztuczna inteligencja – zajęcia praktyczne 129 

In/K/40 Grafika komputerowa i komunikacja człowiek - komputer  
– zajęcia teoretyczne 

132 

In/K/41 Grafika komputerowa i komunikacja człowiek - komputer  
– zajęcia praktyczne 

135 

In/K-Pr/42 Praktyka zawodowa 1 138 

SPIS TREŚCI Cz. II 

In/S/01 Sieci komputerowe – zajęcia teoretyczne 141 

In/S/02 Sieci komputerowe – zajęcia praktyczne 145 

In/S-SK/03 Bezprzewodowa transmisja danych – zajęcia teoretyczne 148 

In/S-SK/04 Bezprzewodowa transmisja danych – zajęcia praktyczne 152 

In/S-SK/05 Bezpieczeństwo danych– zajęcia teoretyczne 155 

In/S-SK/06 Bezpieczeństwo danych– zajęcia praktyczne 158 

In/S-SK/07 Wprowadzenie do hurtowni danych – zajęcia teoretyczne 161 

In/S-SK/08 Wprowadzenie do hurtowni danych – zajęcia praktyczne 164 

In/S/09 Projekt przejściowy 167 

In/S-SK/10 Aplikacje internetowe w języku PHP – zajęcia teoretyczne 170 

In/S-SK/11 Aplikacje internetowe w języku PHP – zajęcia praktyczne 173 

In/S-SK/12 Aplikacje internetowe w języku PHP – zajęcia teoretyczne 176 

In/S-SK/13 Aplikacje internetowe w języku PHP – zajęcia praktyczne 179 

In/S/14 Administracja systemu Windows NT – zajęcia teoretyczne 182 

In/S/15 Administracja systemu Windows NT – zajęcia praktyczne 185 

In/S-SK/16 Internetowe bazy danych – zajęcia teoretyczne 188 

In/S-SK/17 Internetowe bazy danych – zajęcia praktyczne 192 

In/S-SK/18 Projektowanie serwisów internetowych – zajęcia teoretyczne 195 

In/S-SK/19 Projektowanie serwisów internetowych – zajęcia praktyczne 198 

In/S/20 Programowanie w języku JAVA – zajęcia teoretyczne 201 

In/S21 Programowanie w języku JAVA – zajęcia praktyczne 204 

In/S-SK/22 Metody testowania aplikacji 207 

In/S-SK/23 
Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych 

 – zajęcia teoretyczne 
210 

In/S-SK/24 
Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych 

 – zajęcia praktyczne 
213 
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Kod  

przedmiotu 

Nazwa przedmiotu Strona 

In/S-SK/25 
Zarządzanie w systemach komputerowych  

– zajęcia teoretyczne 
216 

In/S-SK/26 
Zarządzanie w systemach komputerowych 

 – zajęcia praktyczne 
219 

In/S-SK/27 
Przemysłowe zastosowania sieci komputerowych 

 – zajęcia teoretyczne 
222 

In/S-SK/28 
Przemysłowe zastosowania sieci komputerowych 

 – zajęcia praktyczne 
225 

In/S/29 Wprowadzenie do e-bisnesu – zajęcia teoretyczne 228 

In/S/30 Wprowadzenie do e-bisnesu – zajęcia praktyczne 232 

In/S/31 Praktyka zawodowa 2 236 

In/S/32 Praktyka zawodowa 3 238 

In/S-SK/33 Seminarium dyplomowe 240 

In/S/34 Praca dyplomowa 244 

In/S-IPP/35 
Zastosowanie techniki mikroprocesorowej w mechatronice 1  
– zajęcia teoretyczne 

247 

In/S-IPP/36 
Zastosowanie techniki mikroprocesorowej w mechatronice 1  
– zajęcia praktyczne 

250 

In/S-IPP/37 Zastosowanie techniki mikroprocesorowej w mechatronice 2  
– zajęcia teoretyczne 

253 

In/S-IPP/38 Zastosowanie techniki mikroprocesorowej w mechatronice 2 
 – zajęcia praktyczne 

256 

In/S-IPP/39 Bezpieczeństwo systemów mechatronicznych  
– zajęcia teoretyczne 

259 

In/S-IPP/40 Bezpieczeństwo systemów mechatronicznych 
 – zajęcia praktyczne 

263 

In/S-IPP/41 
Interfejsy obiektowe w systemach produkcyjnych 
– zajęcia teoretyczne 

266 

In/S-IPP/42 
Interfejsy obiektowe w systemach produkcyjnych  
– zajęcia praktyczne 

269 

In/S-IPP/43 Programowanie systemów produkcyjnych czasu rzeczywistego – 
zajęcia teoretyczne 

272 

In/S-IPP/44 Programowanie systemów produkcyjnych czasu rzeczywistego – 
zajęcia praktyczne 

275 

In/S-IPP/45 Modelowanie dynamiki procesów produkcyjnych – zajęcia teore-
tyczne 

278 

In/S-IPP/46 
Modelowanie dynamiki procesów produkcyjnych – zajęcia prak-
tyczne 

281 

In/S-IPP/47 Wizualizacja procesów przemysłowych – zajęcia teoretyczne 284 

In/S-IPP/48 Wizualizacja procesów przemysłowych – zajęcia praktyczne 287 

In/S-IPP/49 Sieci informatyczne w inteligentnych budynkach 
 – zajęcia teoretyczne 

290 

In/S-IPP/50 Sieci informatyczne w inteligentnych budynkach  
– zajęcia praktyczne 

294 

In/S-IPP/51 Projektowanie procesów produkcyjnych 
 – zajęcia teoretyczne 

298 

In/S-IPP/52 Projektowanie procesów produkcyjnych 
 – zajęcia praktyczne 

301 
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Objaśnienia kodów:  

O – przedmioty kształcenia ogólnego     

P – przedmioty kształcenia podstawowego     

K – przedmioty kształcenia kierunkowego     

S – przedmiot wspólny dla wszystkich specjalności 

S-SK – przedmiot specjalności sieci komputerowe 

S-IPP – przedmiot specjalności informatyka w procesach produkcyjnych  

  

K-Pr – praktyka zawodowa 

 

Liczby oznaczają kolejny numer porządkowy przedmiotu w strukturze programu studiów – 

zgodnie z podziałem na przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe  i specjalnościowe. 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/O/01 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: język angielski 1 

Semestr studiów: pierwszy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien wykazywać się umiejętnościami znajomości języka angielskiego na poziomie Pre-

Intermediate. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności poprawnego porozumiewania się w języku angielskim 
w oparciu o konteksty i tematy z dziedziny biznesu poprzez zdobycie podstawowego słownictwa 
i struktur gramatycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia 30 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 5 9 

RAZEM 35 25 

Punkty ECTS 1 1 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efektów 
kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 
potrafi samodzielnie korzystać z różnorodnych anglojęzycz-
nych źródeł informacji, w szczególności literatury z zakresu 
biznesu i poszerzać własne kompetencje językowe. 

K-IN_U_17  

U02 
rozumie anglojęzyczne teksty słuchane i czytane o tematyce 
ogólnej i biznesowej oraz podstawowe zwroty z zakresu pro-
blemów informatycznych. 

K-IN_U_17 

U03 

posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej – 
pisemnej i werbalnej w języku angielskim i używa jej w rolach 
społecznych oraz w podstawowym zakresie w rolach zawodo-
wych, zwłaszcza w zakresie angielskiej terminologii informatycz-
nej. 

K-IN_U_17 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
potrafi współpracować w grupie w celu znalezienia najlepszego 
rozwiązania. Student współpracuje z innymi studentami w celu 
wykonania zadania. 

K-IN_K_03 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 

Meeting people 
- introducing yourself and others 
- expressing interest in conversations 
- Speed Networking 
Grammar: Present Simple and adverbs of frequency 

U01, U03 

2 

Working Life 
- talking about your work and responsibilities 
- describing IT-related jobs and duties 
- talking about what IT companies do 
Grammar: Present Simple vs Present Continuous 

U01,U02, U03 

3 

Leisure Time 
- work-life balance 
- talking about your likes and dislikes 
- talking about leisure 
- exchanging contact details 
Grammar: Past Simple and Present Perfect 

U01,U03 

4 

Making Contact 
- starting and ending conversation on the phone 
- making and changing arrangements 
- leaving recorded messages 

U01,U02, U03, K01 

5 

Guests & Visitors 
- business travel 
- welcoming a visitor to your place of work 
- small talk 
- making and responding to offers 

U01,U03, U04, K01 

6 

Working Together 
- team and partnership 
- presenting and discussing plans 
Grammar: Talking about  the future – going to, will and modal verbs 

U01,U03, U04, K01 

7 

Goals 
- encouraging people 
- talking about your future goals 
- Creating a plan for effective teamwork 
Grammar: Future Simple, modal verbs, Present Simple and Continuous for 
future use, going to 

U01,U03, K01 
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8 

Case Study 
- vocabulary in context 
- communication 
- grammar in use 

U01,U02, U03, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 metoda kognitywna, bezpośrednia z podejściem komunikacyjnym i gramatyczno-tłumaczeniowa 
w oparciu o teksty specjalistyczne. 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 wykonywanie ćwiczeń językowych 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Stephens M., Guke K., Business Result, intermediate, Oxford University Press, 
2. Dooley J., Evans V., Grammarway 1 – 4, Express Publishing 

 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Appleby R., Harding F. K.,  Lane A.,  International Express, Intermediate,. Oxford University 
Press, 

2. Naunton J.,  ProFile, Intermediate, Oxford 
3. Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge 

 

NETOGRAFIA: 
_________ 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01   x  x    

U01-U04   x  x    

K01     x   
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KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 

Student nie posiada 
umiejętności języko-
wych pozwalających mu 
na zrozumienie obcoję-
zycznych źródeł infor-
macji nawet przy wyko-
rzystaniu słowników. 

Student potrafi odpo-
wiednio wykorzysty-
wać słowniki ogólne i i 
z zakresu biznesu do 
zrozumienia i pozyski-
wania ogólnych infor-
macji ze źródeł anglo-
języcznych. 

Student posiada umie-
jętności językowe po-
zwalające mu na ko-
rzystanie z różnorod-
nych  źródeł angloję-
zycznych, potrafi zbie-
rać dane ze źródeł in-
formacji w zakresie 

biznesu. 

Student potrafi samo-
dzielnie korzystać 
z obcojęzycznych źró-
deł informacji doty-
czących tematów 
ogólnych i bizneso-
wych, potrafi stoso-
wać uzyskane infor-
macje w celu pogłę-
biania swoich kompe-
tencji językowych. 

U02 

Student nie rozumie 
prostych wypowiedzi z 
tematów ogólnych, nau-
kowo-technicznych i 
biznesowych. Nie po-
trafi określić głównego 
przekazu tekstu. 

Student rozumie pro-
ste wypowiedzi na te-
maty ogólne i nau-
kowo-techniczne, po-
trafi  określić i wymie-
nić główne informacje 
zawarte w tekstach 
ogólnych i specjali-
stycznych. 

Student rozumie dłuż-
sze wypowiedzi na te-
maty ogólne, bizne-
sowe i naukowo-tech-
niczne, potrafi określić 
główną myśl oraz wy-
mienić niektóre infor-
macje szczegółowe 
zawarte w usłyszanym 
lub przeczytanym tek-
ście. 

Student rozumie dłuż-
sze, autentyczne tek-
sty ogólne i specjali-
styczne. Potrafi okre-
ślić myśl główną teksu 
oraz wszystkie infor-
macje szczegółowe. 
Student potrafi stre-
ścić usłyszany lub 
przeczytany tekst. 

U03 

Student nie potrafi wy-
razić swojej opinii wyko-
rzystują proste słownic-
two ogólne lub specjali-
styczne. 

Student potrafi wyra-
zić swoją opinię na te-
maty ogólne, bizne-
sowe i naukowo-tech-
niczne; potrafi  przed-
stawić odpowiednie 
argumenty oraz brać 
udział w rozmowie. 

Student potrafi wyra-
zić swoją opinię na te-
maty ogólne i specjali-
styczne, przedstawić 
argumenty i bronić 
ich. Student potrafi 
rozpocząć, włączyć się 
i brać udział w rozmo-
wie lub dyskusji. 

Student potrafi wyra-
zić swoją opinię na te-
maty ogólne i specjali-
styczne, przedstawić 
argumenty i bronić 
ich. Student potrafi 
rozpocząć, włączyć się 
i brać udział w rozmo-
wie lub dyskusji. Stu-
dent potrafi przedsta-
wić wcześniej przygo-
towaną prezentację 
na temat ogólny lub 
biznesowy. 

K01 

Student nie potrafi 
współpracować w 
grupie w celu znale-
zienia najlepszego 
rozwiązania.  

Student potrafi 
współpracować w 
grupie w celu znale-
zienia najlepszego 
rozwiązania.  

Student potrafi 
współpracować w 
grupie w celu znale-
zienia najlepszego 
rozwiązania. Stu-
dent współpracuje 
poprawnie z innymi 
studentami w celu 
wykonania zadania. 

Student potrafi 
współpracować w 
grupie w celu znale-
zienia najlepszego 
rozwiązania. Stu-
dent bardzo dobrze 
współpracuje z in-
nymi studentami w 
celu wykonania za-
dania. 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr Urszula Zduńczyk-Bielska 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/O/02 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Język angielski 2 

Semestr studiów: drugi 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien wykazywać się umiejętnościami językowymi w zakresie języka angielskiego w ob-
szarze tematycznym realizowanym  w semestrze pierwszym. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest poszerzanie słownictwa w zakresie języka ogólnego i biznesowego oraz  
poznanie nowych struktur gramatycznych. Przedmiot ma na celu doskonalenie umiejętności 
mówienia, a także równomierny rozwój pozostałych umiejętności językowych takich jak czytanie, 
pisanie i rozumienie ze słuchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia 30 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 



11 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 

Student potrafi samodzielnie korzystać z różnorodnych 
anglojęzycznych źródeł informacji, w szczególności lite-
ratury fachowej i poszerzać własne kompetencje języ-
kowe. 

K-IN_U_17 

U02 
Student rozumie anglojęzyczne teksty słuchane i czytane 
o tematyce ogólnej i naukowo-technicznej związanej z 
informatyką. 

K-IN_U_17 

U03 

Student potrafi stosunkowo bezbłędnie wypowiadać 
się, formułować i uzasadniać opinie, wyjaśniać swoje 
stanowisko, przedstawiać wady i zalety różnych rozwią-
zań, uczestniczyć w dyskusji i prezentować tematykę 
ogólną i naukowo-techniczną w języku angielskim. 

K-IN_U_17 

U04 

Student umiejętnie posługuje się językiem angielskim w 
międzynarodowym środowisku zawodowym z uwzględ-
nieniem wiedzy interkulturowej oraz formalnego i niefor-
malnego rejestru wypowiedzi. 

K-IN_U_17 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Student potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy przedsta-
wione w studium przypadku, współpracować w grupie w celu 

znalezienia najlepszego rozwiązania. Współpracuje z innymi 

studentami w celu wykonania zadania. 

K-IN_K_03 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 

Voicemail messages 
- leaving voicemail messages 
- talking about problems and disagreements 
 Grammar: Reported Speech 

U02, U03 

2 

Facilities 
- describing a place of work 
- IT operations 
- using noun and quantifiers to talk about facilities 

U03 

3 

Recommendations 
- making suggestions and recommendations 
- linking ideas 
- organizing a cause marketing event 

U02, U03 

4 

Decisions 
- talking about decision-making 
- participating in a discussion 
- being persuasive 
- talking about future possibilities 
Grammar: First& Second Conditional 

U03, K01 

5 

Performance 
- talking about personal qualities 
- appraising performance and setting objectives 
- giving feedback 
- giving a successful presentation 
Grammar: Passive 

U02, U03 
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6 

Professional Experience 
- describing your job and responsibilities 
- talking about key  events in your life 
- talking about achievements 

U03 

7 

Future in IT 
- talking about career plans 
- cv, application letter 
- interviews 

U01, U02, U03 

8 

Case Study 
- vocabulary in context 
- communication 
- grammar in use  

U02, U03, U04, 
K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 metoda kognitywna, bezpośrednia z podejściem komunikacyjnym i gramatyczno-tłumaczeniowa 
w oparciu o teksty specjalistyczne. 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 wykonywanie ćwiczeń językowych 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Stephens M., Guke K., Business Result, intermediate, Oxford University Press, 
2. Dooley J., Evans V., Grammarway 1 – 4, Express Publishing 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Appleby R., Harding F. K.,  Lane A.,  International Express, Intermediate,. Oxford University 
Press, 

2. Naunton J.,  ProFile, Intermediate, Oxford 
3. Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge 

 

NETOGRAFIA: 
_________ 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01   x      

U01-U04   x  x    

K01     x   
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KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 

Student nie posiada 
umiejętności języko-
wych pozwalających 
mu na zrozumienie 
obcojęzycznych źró-
deł informacji nawet 
przy wykorzystaniu 
słowników. 

Student potrafi odpo-
wiednio wykorzysty-
wać słowniki ogólne i 
techniczne do zrozu-
mienia i pozyskiwania 
ogólnych informacji ze 
źródeł anglojęzycz-
nych. 

Student posiada 
umiejętności języ-
kowe pozwalające mu 
na korzystanie z róż-
norodnych  źródeł an-
glojęzycznych, potrafi 
zbierać dane ze źró-
deł informacji tech-
nicznej. 

Student potrafi samo-
dzielnie korzystać z 
obcojęzycznych źró-
deł informacji dotyczą-
cych tematów ogól-
nych i technicznych, 
potrafi stosować uzy-
skane informacje.. 

U02 

Student nie rozumie 
prostych wypowiedzi z 
tematów ogólnych, 
naukowo-technicz-
nych i biznesowych. 
Nie potrafi określić 
głównego przekazu 
tekstu. 

Student rozumie pro-
ste wypowiedzi na te-
maty ogólne i nau-
kowo-techniczne, po-
trafi  określić i wymie-
nić główne informacje 
zawarte w tekstach 
ogólnych i specjali-
stycznych. 

Student rozumie dłuż-
sze wypowiedzi na te-
maty ogólne, bizne-
sowe i naukowo tech-
niczne, potrafi określić 
główną myśl oraz wy-
mienić niektóre infor-
macje szczegółowe. 

Student rozumie dłuż-
sze, autentyczne tek-
sty ogólne i specjali-
styczne. Potrafi okre-
ślić myśl główną teksu 
oraz wszystkie infor-
macje szczegółowe. 
Student potrafi stre-
ścić usłyszany lub 
przeczytany tekst. 

U03 

Student nie potrafi wy-
razić swojej opinii wy-
korzystują proste 
słownictwo ogólne lub 
specjalistyczne. 

Student potrafi wyra-
zić swoją opinię na te-
maty ogólne, bizne-
sowe i naukowo-tech-
niczne; potrafi  przed-
stawić odpowiednie 
argumenty oraz brać 
udział w rozmowie. 

Student potrafi wyra-
zić swoją opinię na te-
maty ogólne i specjali-
styczne, przedstawić 
argumenty i bronić 
ich. Student potrafi 
rozpocząć, włączyć 
się i brać udział w roz-
mowie lub dyskusji. 

Student potrafi wyra-
zić swoją opinię na te-
maty ogólne i specjali-
styczne, przedstawić 
argumenty i bronić 
ich. Potrafi rozpocząć, 
włączyć się i brać 
udział w rozmowie lub 
dyskusji. oraz przed-
stawić wcześniej przy-
gotowaną prezenta-
cję. 

 

Student nie posiada 
odpowiedniego słow-
nictwa do porozumie-
nie się w sytuacjach 
zawodowych; nie roz-
różnia formalnego i 
nieformalnego reje-
stru wypowiedzi. 

Student posiada od-
powiedni zasób słow-
nictwa ogólnego, biz-
nesowego i technicz-
nego do porozumienia 
się w zainscenizowa-
nych sytuacjach za-
wodowych. 

Student posiada od-
powiedni zasób słow-
nictwa i struktur gra-
matycznych do poro-
zumienia się w sytua-
cjach zawodowych 
(spotkania, zebrania, 
negocjacje, rozmowy 
telefoniczne 

Student potrafi swo-
bodnie komunikować 
się, podejmować te-
maty z różnych dzie-
dzin życia społecz-
nego i biznesowego 
uwzględniając wiedzę 
interkulturową. 

K01 

Student nie posiada 
umiejętności języko-
wych pozwalających 
mu na zrozumienie 
obcojęzycznych źró-
deł informacji nawet 
przy wykorzystaniu 
słowników. 

Student potrafi odpo-
wiednio wykorzysty-
wać słowniki ogólne i 
techniczne do zrozu-
mienia i pozyskiwania 
ogólnych informacji ze 
źródeł anglojęzycz-
nych. 

Student posiada 
umiejętności języ-
kowe pozwalające mu 
na korzystanie z róż-
norodnych  źródeł an-
glojęzycznych, potrafi 
zbierać dane ze źró-
deł informacji tech-
nicznej. 

Student potrafi samo-
dzielnie korzystać z 
obcojęzycznych źró-
deł informacji dotyczą-
cych tematów ogól-
nych i technicznych, 
potrafi stosować uzy-
skane informacje w 
celu pogłębiania swo-
ich kompetencji języ-
kowych. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr Urszula Zduńczyk-Bielska 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/O/03 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Język angielski zawodowy 1 

Semestr studiów: trzeci 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien mieć opanowany język angielski ogólny i biznesowy na poziomie intermediate. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest  rozwijanie  kompetencji językowych w różnych obszarach tematycznych 
związanych z pracą zawodową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia 30 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 5 9 

RAZEM 35 25 

Punkty ECTS 1 1 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efektów 
kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kierun-
kowych efektów  

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 
potrafi samodzielnie korzystać z różnorodnych anglojęzycznych 
źródeł informacji, w szczególności literatury fachowej i posze-
rzać własne kompetencje językowe. 

K-IN_U_17  

U02 

rozumie anglojęzyczne teksty słuchane i czytane o tematyce 
ogólnej i naukowo-technicznej związanej z dziedziną nauki i 
dyscyplinami naukowymi właściwymi dla studiowanego kie-
runku studiów. 

K-IN_U_17 

U03 

potrafi stosunkowo bezbłędnie wypowiadać się, formułować i 
uzasadniać opinie, wyjaśniać swoje stanowisko, przedstawiać 
wady i zalety różnych rozwiązań, uczestniczyć w dyskusji i pre-
zentować tematykę ogólną i naukowo-techniczną w języku an-
gielskim. 

K-IN_U_17 

U04 

umiejętnie posługuje się językiem angielskim w międzynaro-
dowym środowisku zawodowym z uwzględnieniem wiedzy in-

terkulturowej oraz formalnego i nieformalnego rejestru wypo-
wiedzi. 

K-IN_U_17 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy przedsta-
wione w studium przypadku, współpracować w grupie w 
celu znalezienia najlepszego rozwiązania. Student współ-
pracuje z innymi studentami w celu wykonania zadania. 

K-IN_K_03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe Symbol efektów 
kształcenia 

1 

Success 
- talking about challenges and achievements 
- generalizing 
- reporting back on and evaluating research 
Grammar: contrasting language 

U02, U03, U04 

2 
Projects 
- talking about projects 
- updating and delegating tasks in a meeting 

U02, U03, K01 

3 

Work Regulations 
- discussing IT workplace rules 
- solving an intercultural problem 
 Grammar : obligation, necessity and prohibition – modal verbs 

U01, U02, U03, 
K01 

4 

Security 
- security at work 
- security systems 
- improving data security 

U02, U03 

5 

Logistics 
- logistics and supply chain 
- IT systems 
- placing and handling orders 

U01, U02, U03 

6 

On a global scale 
- hosting a major event 
- money and finance 
- discussing IT costs 

U03, U04 
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7 

Customers 
- customer service 
- getting information 
- managing customer feedback 
Grammar: Present Simple and Continuous for future use 

U03, U04, K01 

8 

Case Study 
 - vocabulary in context 
 - communication 
 - grammar in use 

U02, U03, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 metoda kognitywna, bezpośrednia z podejściem komunikacyjnym i gramatyczno-tłumaczeniowa 
w oparciu o teksty specjalistyczne, 

 techniki dramowe. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 wykonywanie ćwiczeń językowych 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Stephens M., Guke K., Business Result, Pre -Intermediate, Oxford University Press, 
2. Hill D., Bonamy D., English for IT, Pearson 

3. Dooley J., Evans V., Grammarway 1 – 4, Express Publishing 
 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Appleby R., Harding F. K.,  Lane A.,  International Express, Intermediate,. Oxford University 
Press, 

2. Naunton J.,  ProFile, Intermediate, Oxford 

3. Remacha W., S., Infotech – English for computer users, Cambridge University Press 

 
NETOGRAFIA: 
_________ 

 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01   x      

U01-U04   x  x    

K01     x   
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KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 

Student nie posiada 
umiejętności języko-
wych pozwalających 
mu na zrozumienie 
obcojęzycznych źró-
deł informacji nawet 
przy wykorzystaniu 
słowników. 

Student potrafi odpo-
wiednio wykorzysty-
wać słowniki ogólne i 
techniczne do zrozu-
mienia i pozyskiwania 
ogólnych informacji ze 
źródeł anglojęzycz-
nych. 

Student posiada 
umiejętności języ-
kowe pozwalające mu 
na korzystanie z róż-
norodnych  źródeł an-
glojęzycznych, potrafi 
zbierać dane ze źró-
deł informacji tech-
nicznej. 

Student potrafi samo-
dzielnie korzystać 
z obcojęzycznych źró-
deł informacji dotyczą-
cych tematów ogól-
nych i technicznych, 
potrafi stosować uzy-
skane informacje 
w celu pogłębiania 
swoich kompetencji 
językowych. 

U02 

Student nie rozumie 
prostych wypowiedzi 
z tematów ogólnych, 
naukowo-technicz-
nych i biznesowych. 
Nie potrafi określić 
głównego przekazu 
tekstu. 

Student rozumie pro-
ste wypowiedzi na te-
maty ogólne i nau-
kowo-techniczne, po-
trafi  określić i wymie-
nić główne informacje 
zawarte w tekstach 
ogólnych i specjali-
stycznych. 

Student rozumie dłuż-
sze wypowiedzi na te-
maty ogólne, bizne-
sowe i naukowo-tech-
niczne, potrafi określić 
główną myśl oraz wy-
mienić niektóre infor-
macje szczegółowe 
zawarte w usłysza-
nym lub przeczytanym 
tekście. 

Student rozumie dłuż-
sze, autentyczne tek-
sty ogólne i specjali-
styczne. Potrafi okre-
ślić myśl główną teksu 
oraz wszystkie infor-
macje szczegółowe. 
Student potrafi stre-
ścić usłyszany lub 
przeczytany tekst. 

U03 

Student nie potrafi wy-
razić swojej opinii wy-
korzystują proste 
słownictwo ogólne lub 
specjalistyczne. 

Student potrafi wyra-
zić swoją opinię na te-
maty ogólne, bizne-
sowe i naukowo-tech-
niczne; potrafi  przed-
stawić odpowiednie 
argumenty oraz brać 
udział w rozmowie. 

Student potrafi wyra-
zić swoją opinię na te-
maty ogólne i specjali-
styczne, przedstawić 
argumenty i bronić 
ich. Student potrafi 
rozpocząć, włączyć 
się i brać udział w roz-
mowie lub dyskusji. 

Student potrafi wyra-
zić swoją opinię na te-
maty ogólne i specjali-
styczne, przedstawić 
argumenty i bronić 
ich, potrafi rozpocząć, 
włączyć się i brać 
udział w rozmowie lub 
dyskusji, przedstawić 
wcześniej przygoto-
waną prezentację. 

U04 

Student nie posiada 
odpowiedniego słow-
nictwa do porozumie-
nie się w sytuacjach 
zawodowych; nie roz-
różnia formalnego i 
nieformalnego reje-
stru wypowiedzi. 

Student posiada od-
powiedni zasób słow-
nictwa ogólnego, biz-
nesowego i technicz-
nego do porozumienia 
się w zainscenizowa-
nych sytuacjach za-
wodowych. 

Student posiada od-
powiedni zasób słow-
nictwa i struktur gra-
matycznych do poro-
zumienia się w sytua-
cjach zawodowych 
(spotkania, zebrania, 
negocjacje, rozmowy 
telefoniczne 

Student potrafi swo-
bodnie komunikować 
się, podejmować te-
maty z różnych dzie-
dzin życia społecz-
nego i biznesowego 
uwzględniając wiedzę 
interkulturową. 

K01 

Student nie posiada 
umiejętności języko-
wych pozwalających 
mu na zrozumienie 
obcojęzycznych źró-
deł informacji nawet 
przy wykorzystaniu 
słowników. 

Student potrafi odpo-
wiednio wykorzysty-
wać słowniki ogólne i 
techniczne do zrozu-
mienia i pozyskiwania 
ogólnych informacji ze 
źródeł anglojęzycz-
nych. 

Student posiada 
umiejętności języ-
kowe pozwalające mu 
na korzystanie z róż-
norodnych  źródeł an-
glojęzycznych, potrafi 
zbierać dane ze źró-
deł informacji tech-
nicznej. 

Student potrafi samo-
dzielnie korzystać 
z obcojęzycznych źró-
deł informacji dotyczą-
cych tematów ogól-
nych i technicznych, 
potrafi stosować uzy-
skane informacje 
w celu pogłębiania 
swoich kompetencji 
językowych. 

 
KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr Urszula Zduńczyk-Bielska 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/O/04 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Język angielski zawodowy 2 

Semestr studiów: czwarty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien mieć opanowany *język angielski zawodowy w obszarze tematycznym uwzględ-
nionym w semestrze trzecim. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w praktyczną  wiedzę językową i umiejętności 
z angielskiego języka technicznego i biznesu oraz rozwinięcie umiejętności językowych przydatnych 
w życiu zawodowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia 30 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efektów 
kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi samodzielnie korzystać z anglojęzycznej literatury specja-
listycznej i poszerzać własne kompetencje językowe. 

K-IN_U_17  

U02 
rozumie anglojęzyczne teksty słuchane i czytane o tematyce na-
ukowo-technicznej związanej z informatyką i językiem bizneso-
wym. 

K-IN_U_17 

U03 

potrafi bezbłędnie wypowiadać się w języku angielskim, formu-
łować i uzasadniać opinie, wyjaśniać swoje stanowisko, przed-
stawiać wady i zalety różnych rozwiązań informatycznych, 
uczestniczyć w dyskusji i prezentować naukowo-techniczną w 
języku angielskim. 

K-IN_U_17 

U04 

umiejętnie posługuje się językiem angielskim w międzynarodo-
wym środowisku zawodowym z uwzględnieniem wiedzy inter-
kulturowej oraz formalnego i nieformalnego rejestru wypowiedzi 
w zakresie poziomu B2 oraz w zakresie terminologii specjali-
stycznej na poziomie B2+. 

K-IN_U_17 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
jest świadomy szczególnego znaczenia wiedzy praktycznej 
z języka angielskiego w rozwiązywaniu w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych w informatyce. 

K-IN_KK01 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 

Services and Systems 
- talking about services and systems 
- explaining how something works 
- comparing new with old 
- introducing information 
Grammar: comparisons 

U03, U04, K01 

2 

IT Systems 
- system specifications 
- GUI operations 
- operating systems 
- multimedia hardware 
Grammar: expressing reason and purpose 

U01, U02, U03 

3 

Choice 
- describing a product 
- comparing products 
- website hosting 
- Improving Systems 

U02, U03 

4 
Processes 
- talking about processes 
- describing programming steps 

U03 

5 

Innovation 
- innovation and new ideas 
- giving formal presentation 
- responding to difficult questions and comments 
- talking about extremes 

U03, U04 

6 

Breakdown 
- breakdown and faults 
- computer problems 
- speculating about the causes of a fault 

U01, U02, U03, K01 



20 

7 

Solutions 
- proposing solutions 
- checking someone understands 
- using the language of advice and recommendation to offer help  
- Managing a Breakdown in Service 

U03, U04, K01 

8 

Case Study 
 - vocabulary in context 
 - communication 
 - grammar in use 

U02, U03, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 metoda kognitywna, bezpośrednia z podejściem komunikacyjnym i gramatyczno-tłumaczeniowa 
w oparciu o teksty specjalistyczne. 

 ćwiczenia indywidualne i grupowe (małe grupy trzyosobowe). 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 wykonywanie ćwiczeń językowych 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Stephens M., Guke K., Business Result, Pre -Intermediate, Oxford University Press, 
2. Hill D., Bonamy D., English for IT, Pearson 

3. Dooley J., Evans V., Grammarway 1 – 4, Express Publishing 
 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Appleby R., Harding F. K.,  Lane A.,  International Express, Intermediate,. Oxford University 
Press, 

2. Naunton J.,  ProFile, Intermediate, Oxford 

3. Remacha W., S., Infotech – English for computer users, Cambridge University Press 

 
 

NETOGRAFIA: 
_________ 

 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01   x      

U01-U04   x  x    

K01     x   
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KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 

Student nie posiada 
umiejętności języko-
wych pozwalających 
mu na zrozumienie ob-
cojęzycznych źródeł in-
formacji nawet przy wy-
korzystaniu słowników. 

Student potrafi odpo-
wiednio wykorzysty-
wać słowniki ogólne i 
techniczne do zrozu-
mienia i pozyskiwania 
ogólnych informacji ze 
źródeł anglojęzycz-
nych. 

Student posiada 
umiejętności języ-
kowe pozwalające mu 
na korzystanie z róż-
norodnych  źródeł an-
glojęzycznych, potrafi 
zbierać dane ze źró-
deł informacji tech-
nicznej. 

Student potrafi samo-
dzielnie korzystać z 
obcojęzycznych źró-
deł informacji, stoso-
wać uzyskane infor-
macje w celu pogłę-
biania swoich kompe-
tencji językowych. 

U02 

Student nie rozumie 
prostych wypowiedzi z 
tematów ogólnych, nau-
kowo-technicznych i 
biznesowych. Nie po-
trafi określić głównego 
przekazu tekstu. 

Student rozumie pro-
ste wypowiedzi na te-
maty ogólne i nau-
kowo-techniczne, po-
trafi  określić i wymie-
nić główne informacje 
zawarte w tekstach 
ogólnych i specjali-
stycznych. 

Student rozumie dłuż-
sze wypowiedzi na te-
maty ogólne, bizne-
sowe i naukowo-tech-
niczne, potrafi określić 
główną myśl oraz wy-
mienić niektóre infor-
macje szczegółowe 
zawarte w usłysza-
nym lub przeczytanym 
tekście. 

Student rozumie dłuż-
sze, autentyczne tek-
sty ogólne i specjali-
styczne. Potrafi okre-
ślić myśl główną teksu 
oraz wszystkie infor-
macje szczegółowe. 
Student potrafi stre-
ścić usłyszany lub 
przeczytany tekst. 

U03 

Student nie potrafi wy-
razić swojej opinii wyko-
rzystują proste słownic-
two ogólne lub specjali-
styczne. 

Student potrafi wyra-
zić swoją opinię na te-
maty ogólne, bizne-
sowe i naukowo-tech-
niczne; potrafi  przed-
stawić odpowiednie 
argumenty oraz brać 
udział w rozmowie. 

Student potrafi wyra-
zić swoją opinię na te-
maty ogólne i specjali-
styczne, przedstawić 
argumenty i bronić 
ich. Student potrafi 
rozpocząć, włączyć 
się i brać udział w roz-
mowie lub dyskusji. 

Student potrafi wyra-
zić swoją opinię na te-
maty ogólne i specjali-
styczne, przedstawić 
argumenty i bronić 
ich, potrafi rozpocząć, 
włączyć się i brać 
udział w rozmowie lub 
dyskusji, przedstawić 
wcześniej przygoto-
waną prezentację. 

 

Student nie posiada od-
powiedniego słownic-
twa do porozumienie się 
w sytuacjach zawodo-
wych; nie rozróżnia for-
malnego i nieformal-
nego rejestru wypowie-
dzi. 

Student posiada od-
powiedni zasób słow-
nictwa ogólnego, biz-
nesowego i technicz-
nego do porozumienia 
się w zainscenizowa-
nych sytuacjach za-
wodowych. 

Student posiada od-
powiedni zasób słow-
nictwa i struktur gra-
matycznych do poro-
zumienia się w  sytua-
cjach zawodowych 
(spotkania, zebrania, 
negocjacje, rozmowy 
telefoniczne 

Student potrafi swo-
bodnie komunikować 
się, podejmować te-
maty z różnych dzie-
dzin życia społecz-
nego i biznesowego 
uwzględniając wiedzę 
interkulturową. 

K01 

Student nie jest świa-
domy szczególnego 
znaczenia wiedzy prak-
tycznej z języka angiel-
skiego w rozwiązywaniu 
w rozwiązywaniu pro-
blemów poznawczych i 
praktycznych w infor-
matyce. 

Student w niewielkim 
stopniu jest świadomy 
szczególnego znacze-
nia wiedzy praktycz-
nej z języka angiel-
skiego w rozwiązywa-
niu w rozwiązywaniu 
problemów poznaw-
czych i praktycznych 
w informatyce. 

Student jest w zna-
czącym stopniu świa-
domy szczególnego 
znaczenia wiedzy 
praktycznej z języka 
angielskiego w roz-
wiązywaniu w rozwią-
zywaniu problemów 
poznawczych i prak-
tycznych w informa-
tyce. 

Student jest w pełni 
świadomy szczegól-
nego znaczenia wie-
dzy praktycznej z ję-
zyka angielskiego w 
rozwiązywaniu w roz-
wiązywaniu proble-
mów poznawczych i 
praktycznych w infor-
matyce. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr Urszula Zduńczyk-Bielska 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/O/05 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne 

Semestr studiów: pierwszy i drugi 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Brak wymagań wstępnych 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu zasad gier zespołowych oraz  historii igrzysk olim-

pijskich; 

 oddziaływanie emocjonalne (radość i satysfakcja z wykonywania ćwiczeń); 

 kształtowanie wydolności i wytrzymałości oraz koordynacji ruchowej; 

 podnoszenie motywacji do zajęć ruchowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia 60  

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta   

RAZEM 60  

Punkty ECTS 0  
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

w zakresie umiejętności 

W01 zna zasady wybranych gier zespołowych oraz walory zdrowotne 
rekreacyjne uprawiania sportu. 

W02 podaje przykłady wpływu ćwiczeń fizycznych na funkcjonowanie orga-
nizmu. 

W03 wyjaśnia rolę i znaczenie rozgrzewki na zajęciach wychowania fizycz-
nego oraz zasady jej przeprowadzania. 

w zakresie umiejętności 

U01 wykorzystuje wiedzę o walorach zdrowotnych i rekreacyjnych w życiu 
codziennym. 

U02 potrafi dobierać ćwiczenia fizyczne do własnych możliwości i ewentu-
alnych ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia. 

U03 wykonuje ćwiczenia kształtujące mięśnie nóg, ramion i tułowia. 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 jest zdolny do współorganizowania przedsięwzięć społecznych 
w zakresie prozdrowotnych postaw społecznych. 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

1 
Siatkówka: sposoby poruszania się po boisku, przyjęcie i podanie piłki sposobem 
oburącz górnym i dolnym, zagrywka tenisowa, zbicie tenisowe, zastawianie poje-
dyncze, gra właściwa, sędziowanie. 

W01, W02, 
W03, 

U01, U02 

2 
Koszykówka: podania i chwyty piłki (różne formy), rzuty na kosz – jednorącz, obu-
rącz, z biegu, z miejsca, atak i obrona na całym boisku, gra właściwa, sędziowa-
nie. 

W01, W02, 
W03, 

U01, U02 

3 Aerobik: nauka podstawowych kroków (step touch, Heel back, V-step, grape vine, 
step knee) i łączenie ich w prostych układach choreograficznych. 

W01, W02, 
W03, 

U01, U02 

4 Ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące mięśnie brzucha, ramion i nóg. 

W01, W02, 
W03, 

U01, U02, U03, 
K01 

5 Ćwiczenia siłowe w formie tradycyjnej, stacyjnej i obwodowej. 
W01, W02, 

W03, 
U01, U02 

6 Lekkoatletyka terenowa: marszobiegi, biegi krótkie i długie, starty z różnych pozy-
cji. 

W01, W02, 
W03, 

U01, U02, U03, 
K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 metoda analityczna 

 metoda syntetyczna 

 metoda kompleksowa (mieszana) 

 metoda naśladowcza 

 metoda zadaniowa 



24 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

Zapoznanie z literaturą przedmiotu 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 
 

1. Lipoński W., Olimpizm dla każdego, Wyd. AWF, Poznań 2000. 
2. Wołyniec J., Przepisy gier zespołowych w zakresie podstawowym, Wyd. BK, Wrocław 2006. 
 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

--------------------- 

 

NETOGRAFIA: 
_________ 

 

 
 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W03     x    

U01-U03     x    

K01     x   
 

 

 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Paweł Wójcik 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/O/06 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii 

Semestr studiów: pierwszy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować wiedzą ekonomiczną na poziomie szkoły średniej. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z  zakresu podstawowych 
zagadnień mikro i makroekonomii niezbędnych w rozumieniu typowych zjawisk gospodarczych 
i przydatnych w rozwijaniu własnych form przedsiębiorczości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Konwersatorium 30 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 15 43 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efektów 
kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 

wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, tj. popytu i po-
daży, rynku i jego mechanizmów, teorii państwa, przedsiębiorstwa i 
konsumenta, prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębior-
czości, mierników mikro- i makro-ekonomicznych, inflacji, bezrobo-
cia i podatków. 

K-IN_W_18 

w zakresie umiejętności 

U01 
ilustruje sposoby reprezentacji danych ekonomicznych, w szczegól-
ności student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z za-
kresu ekonomii. 

K-IN_U_25  

U02 referuje podstawowe fakty dotyczące ekonomii oraz jej wpływ na 
rozwój społeczeństwa. 

K-IN_U_25 

K-IN_U_19 

U03 
potrafi dobierać odpowiednie źródła informacji w trakcie rozwiązy-
wania problemów związanych z ekonomią oraz dobierać odpowied-
nie narzędzia i techniki. 

K-IN_U_25 

K-IN_U_21 

U04 potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej planowanych działań 
inżynierskich. 

K-IN_U_25 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

przedstawia ważne fakty z ekonomii oraz uzasadnia wpływ rozwoju 
ekonomii na rozwój społeczeństwa.  Ma świadomość potrzeby ak-
tywności indywidualnych i zespołowych poza działalnością inżynier-
ską. 

K-IN_K_01 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Podstawowe pojęcia ekonomii: Definicja ekonomii i jej interpretacja, mikroekono-
mia i makroekonomia – zakres zainteresowań, typy konkurencji, ekonomia pozy-
tywna i normatywna. 

W01 
 

2 
Rynek i jego podstawowe mechanizmy: Podstawowe elementy podaży i popytu, 
prawo popytu i krzywa popytu, prawo podaży i krzywa podaży, równowaga podaży 
i popytu - cena równowagi. 

W01 

3 Podstawowe kierunki rozwoju myśli ekonomicznej: Ekonomia klasyczna, ekono-
mia neoklasyczna, ekonomia keynesowska, synteza neoklasyczna, monetaryzm. 

W01 

4 

Podstawy teorii konsumenta – decyzje gospodarstw domowych. Użyteczność jako 
podstawa decyzji konsumenta – I prawo Gossena, nadwyżka konsumenta i para-
doks wartości. Preferencje konsumenta; preferencje ujawnione. Ograniczenia 
budżetowe; równowaga konsumenta przy ograniczeniu budżetowym – II prawo 
Gossena. Podstawy teorii producenta – decyzje przedsiębiorstw; optymalizacja 
decyzji gospodarczych. 

W01, U01 

5 

Mierniki makroekonomiczne: Pojęcie wartości globalnej produktu krajowego brutto 
i dochodu narodowego, metody liczenia dochodu narodowego, proces tworzenia 
wartości w produkcji finalnej w gospodarce narodowej, podstawowe kategorie pro-
duktu i dochodu narodowego w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, ceny jako 
narzędzia rachunku dochodu narodowego, podział dochodu narodowego, dochód 
narodowy wytworzony i podzielony a stosunki zewnętrzne z zagranicą, rola kre-
dytów zagranicznych w rozwoju gospodarczym. 
 

W01, U01, U02 

6 
Państwo jako podmiot gospodarowania: Tradycyjne funkcje państwa, efekty ze-
wnętrzne a działalność państwa, polityka stabilizacyjna a cykl koniunkturalny, po-
lityka monetarna i fiskalna, polityka handlu zagranicznego. 

W01,U01,U02,U0
3 
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7 

Popyt na pieniądz i podaż pieniądza: Istota i funkcje pieniądza, popyt na pie-
niądz i krzywa popytu na pieniądz, podaż pieniądza - krzywa podaży pieniądza, 
równowaga na rynku pieniądza, kreacja pieniądza przez banki handlowe, funkcje 
banku 
centralnego, konsekwencje dla gospodarki spowodowane wyznaczaniem stopy 
procentowej. 

W01,U01,U02,U0
3 

8 

 
Inflacja i bezrobocie: Podstawowe pojęcia związane z inflacją, istota, przyczyny 
i rodzaje inflacji, rola rządu i polityka stabilizacyjna, krzywa Phillipsa - tradycyjna 
i nowoczesna, mierniki inflacji, konsekwencje inflacji, inflacja w Polsce, podsta-
wowe pojęcia dotyczące rynku pracy i bezrobocia, rodzaje bezrobocia, bezrobocie 
w Polsce. 

W01,U01,U02,U0
3 

9 Podatki pośrednie i bezpośrednie: Krzywa Laffera, opodatkowanie podmiotów 
gospodarczych, podatki krajowe i oazy podatkowe. 

W01, U01,U02, 
U03, U04 

10 Sprawdzian. 
W01, U01,U02, 

U03, U04 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny i problemowy; 

 dyskusja dydaktyczna wokół wybranych tematów. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu,  

 przygotowanie do wybranych tematów na zajęcia konwersatoryjne, 

 przygotowanie się do egzaminu pisemnego. 

 
 
LITERATURA PODSTAWOWA:  

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, cz. I i II, Warszawa 1992-1995 

2. E. Nojszewska, Podstawy ekonomii, Warszawa 1995 
 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Kammerschen D. R.,. McKenzie R. B,. Nardinelli C, Ekonomia, Gdańsk 1991 
2. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 2006 
 

 

NETOGRAFIA: 
_________ 

 

 
 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt  
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin pi-
semny Kolokwium Projekt Aktywność na  

zajęciach 
Praca  pi-

semna 
Zadania e-le-

arningowe Inne 

W01  x   x    

U01-U04   x  x    

K01     x   
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KRYTERIA OCENY 

Efekt 
kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01 

  
Student nie spełnia 
efektów w stopniu wy-
maganym na ocenę do-
stateczną. 

Student wyjaśnia z 
niewielkimi błędami 
podstawowe pojęcia z 
zakresu ekonomii. 

Student potrafi wyja-
śnić w stopniu zado-
walającym podsta-
wowe pojęcia z za-
kresu ekonomii.  

Student bardzo do-
brze wyjaśnia podsta-
wowe pojęcia z za-
kresu ekonomii.   

U01 

Student ilustruje w 
niewielkim zakresie 
sposoby reprezentacji 
danych ekonomicz-
nych. 

Student prawidłowo 
ilustruje sposoby re-
prezentacji danych 
ekonomicznych, w 
szczególności student 
potrafi dobrze posługi-
wać się podstawo-
wymi pojęciami z za-
kresu ekonomii. 

Student ilustruje spo-
soby reprezentacji da-
nych ekonomicznych, 
w szczególności stu-
dent potrafi bardzo 
dobrze posługiwać się 
podstawowymi poję-
ciami z zakresu eko-
nomii. 

U02 

Student poprawnie re-
feruje podstawowe 
fakty dotyczące eko-
nomii.  

Student referuje pod-
stawowe fakty doty-
czące ekonomii oraz 
jej w zadowalającym 
stopniu wpływ na roz-
wój społeczeństwa. 

Student referuje pod-
stawowe fakty doty-
czące ekonomii oraz 
w pełnym zakresie jej 
wpływ na rozwój spo-
łeczeństwa. 

U03 

Student potrafi z drob-
nymi błędami dobie-
rać niektóre źródła in-
formacji w trakcie roz-
wiązywania proble-
mów związanych z 
ekonomią oraz dobie-
rać odpowiednie na-
rzędzia i techniki. 

Student potrafi dobie-
rać właściwie odpo-
wiednie źródła infor-
macji w trakcie roz-
wiązywania proble-
mów związanych z 
ekonomią oraz dobie-
rać odpowiednie na-
rzędzia i techniki. 

Student potrafi bardzo 
dobrze dobierać od-
powiednie źródła in-
formacji w trakcie roz-
wiązywania proble-
mów związanych z 
ekonomią oraz dobie-
rać odpowiednie na-
rzędzia i techniki. 

 

Student w ograniczo-
nym zakresie potrafi 
dokonać wstępnej 
oceny ekonomicznej 
planowanych działań 
inżynierskich. 

Student potrafi w stop-
niu zadowalającym 
dokonać wstępnej 
oceny ekonomicznej 
planowanych działań 
inżynierskich. 

Student potrafi w pełni 
dokonać wstępnej 
oceny ekonomicznej 
planowanych działań 
inżynierskich. 

K01 

Student w sposób nie-
uporządkowany i 
chaotyczny przedsta-
wia ważne fakty z eko-
nomii oraz powierz-
chownie uzasadnia 
wpływ rozwoju ekono-
mii na rozwój społe-
czeństwa.  Ma świa-
domość potrzeby ak-
tywności indywidual-
nych i zespołowych 
poza działalnością in-
żynierską. 

Student w sposób 
uporządkowany i me-
todyczny przedstawia 
ważne fakty z ekono-
mii oraz dość dobrze 
uzasadnia wpływ roz-
woju ekonomii na roz-
wój społeczeństwa.  
Ma świadomość po-
trzeby aktywności in-
dywidualnych i zespo-
łowych poza działal-
nością inżynierską. 

Student przedstawia 
w sposób uporządko-
wany i analityczny  
ważne fakty z ekono-
mii oraz w pełni uza-
sadnia wpływ rozwoju 
ekonomii na rozwój 
społeczeństwa.  Ma 
świadomość potrzeby 
aktywności indywidu-
alnych i zespołowych 
poza działalnością in-
żynierską. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  Mgr inż. Benedykt Bryłka 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/O/07 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu i zarządzania z elementami prawa ochrony 
własności intelektualnej 

Semestr studiów: pierwszy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować wiedzą z zakresu treści programowych objętych przedmiotem o przedsiębior-
czości na poziomie szkoły średniej. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami marketingu jako regulatora 
współczesnego rynku oraz z funkcjami, stylami i głównymi aspektami zarządzania pomocnymi w procesie 

podejmowania decyzji gospodarczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia   

Konwersatorium 30 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 5 26 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 
efektów  

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 
efektów kształ-

cenia 

w zakresie wiedzy 

W01 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące badań rynku, 
elementów marketingu – mix, takich jak: produkt (usługa), cena, dystrybu-
cja, reklama, oraz strategii i zarządzania marketingowego, ochrony wła-
sności intelektualnej. 

K-IN_W_18 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania marketin-
gowego 

K-IN_U_25 

U02 potrafi dokonać wstępnej oceny badań rynkowych i strategii marketingo-
wych 

K-IN_U_25 

U03 
potrafi dobierać odpowiednie źródła informacji w trakcie rozwiązywania 
problemów związanych z marketingiem oraz ochroną własności intelektu-
alnej 

K-IN_U_25, K-
IN_U_21 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 przedstawia i uzasadnia wpływ rozwoju marketingu na rozwój społeczeń-
stwa korzystającego z dóbr rynkowych.                             

K-IN_K_01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

1 Wprowadzenie - rozwój pojęcia marketingu, funkcje i czynniki rozwoju, rodzaje W01 

2 Czynniki charakteryzujące zachowanie się konsumentów na rynku W01 

3 Zachowanie się przedsiębiorstw, taktyka i strategia marketingu W01 

4 Produkt i jego cechy W01, U01 

5 Cena produktu, metody jej wyznaczania i wybrane strategie cenowe U01, U02 

6 Systemy i strategie dystrybucji U01,U02,U03 

7 Zarządzanie promocją produktu i instrumenty promocji U02,U03 

8 Informacja marketingowa, jej źródła i miary liczbowe  U02,U03 

9 Metodyka badań marketingowych U03 

10 Prawa autorskie i własność przemysłowa – wybrane zagadnienia  

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład problemowy połączony z pokazem multimedialnym 

 zajęcia konwersatoryjne. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie do zajęć konwersatoryjnych 

 przygotowanie się do egzaminu 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Kolter P., Marketing: Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg, Warszawa 1994. 

2. Zimnoch Ł., Marketing dla inżyniera i naukowca, Politechnika Śląska 2005. 

3. Masłyk-Musiał W., Rakowska A., Krajewska-Bińczyk E., Zarządzanie dla inżynierów, PWE, Warszawa 
2012. 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Collin S., Marketing w sieci, Felberg, Warszawa 2006.  
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2. Nowacka A.; Nowacki R., Podstawy marketingu, Difin, Warszawa 2012. 
 

NETOGRAFIA: 
_________ 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01  x       

U01-U03  x   x    

K01     x   
 
 

 
KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

Student nie zna i nie ro-
zumie podstawowych 
pojęć i zagadnień doty-
czących badań rynku, 
elementów marketingu 
– mix, takich jak: pro-
dukt (usługa), cena, 
dystrybucja, reklama, 
oraz strategii i zarzą-
dzania marketingo-
wego. 
 

Student zna i rozumie 
podstawowe pojęcia 
dotyczące badań 
rynku, elementów 
marketingu – mix, ta-
kich jak: produkt 
(usługa), cena, dystry-
bucja, reklama, oraz 
strategii i zarządzania 
marketingowego. 
 

Student zna i rozumie 
w stopniu zadowalają-
cym podstawowe po-
jęcia i zagadnienia do-
tyczące badań rynku, 
elementów marke-
tingu – mix, takich jak: 
produkt (usługa), 
cena, dystrybucja, re-
klama, oraz strategii i 
zarządzania marketin-
gowego. 

Student zna i rozumie 
w pełnym zakresie 
zna i rozumie podsta-
wowe pojęcia i zagad-
nienia dotyczące ba-
dań rynku, elementów 
marketingu – mix, ta-
kich jak: produkt 
(usługa), cena, dystry-
bucja, reklama, oraz 
strategii i zarządzania 
marketingowego. 

U01 

Student nie potrafi prak-
tycznie wykorzystać 
wiedzy z zakresu zarzą-
dzania marketingowego 

Student potrafi w nie-
wielkim stopniu prak-
tycznie wykorzystać 
wiedzę z zakresu za-
rządzania marketingo-
wego 

Student potrafi dość 
dobrze praktycznie 
wykorzystać wiedzę z 
zakresu zarządzania 
marketingowego 

Student potrafi bardzo 
dobrze praktycznie 
wykorzystać wiedzę z 
zakresu zarządzania 
marketingowego 

U02 

Student  nie spełnia 
efektów w stopniu wy-
maganym na ocenę do-
stateczną 

Student potrafi doko-
nać stosunkowo płyt-
kiej wstępnej oceny 
badań rynkowych i 
strategii marketingo-
wych 

Student potrafi doko-
nać w stopniu zado-
walającym wstępnej 
oceny badań rynko-
wych i strategii marke-
tingowych 

Student potrafi doko-
nać bardzo dobrze 
wstępnej oceny badań 
rynkowych i strategii 
marketingowych 

U03 

Student potrafi po-
prawnie dobierać od-
powiednie źródła in-
formacji w trakcie roz-
wiązywania proble-
mów związanych z 
marketingiem 

Student potrafi dobrze  
dobierać odpowiednie 
źródła informacji w 
trakcie rozwiązywania 
problemów związa-
nych z marketingiem 

Student potrafi bardzo 
dobrze dobierać od-
powiednie źródła in-
formacji w trakcie roz-
wiązywania proble-
mów związanych z 
marketingiem 

K01 

przedstawia i uzasad-
nia wpływ rozwoju 
marketingu na rozwój 
społeczeństwa korzy-
stającego z dóbr ryn-
kowych.                             

przedstawia i uzasad-
nia wpływ rozwoju 
marketingu na rozwój 
społeczeństwa korzy-
stającego z dóbr ryn-
kowych.                             

przedstawia i uzasad-
nia wpływ rozwoju 
marketingu na rozwój 
społeczeństwa korzy-
stającego z dóbr ryn-
kowych.                             

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr inż. Benedykt Bryłka 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/P/08 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Elementy matematyki wyższej 

Semestr studiów: pierwszy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości matematyki na poziomie szkoły 

średniej (matura – poziom podstawowy). 

 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy praktycznej i umiejętności w zakresie 

obliczania wartości wyznaczników, rachunku macierzowego z zastosowaniem do rozwiązywania 

układów równań liniowych, własności funkcji oraz elementów rachunku różniczkowego i całkowego 

funkcji jednej zmiennej i ich praktycznych zastosowań, a także geometrii analitycznej na 

płaszczyźnie i w przestrzeni. 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia 30 16 

Konwersatorium   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 90 118 

RAZEM 150 150 

Punkty ECTS 6 6 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 
efektów  

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
efektów kształce-
nia dla kierunku 

w zakresie wiedzy 

W01 rozumie pojęcie macierzy oraz zasady wykonywania działań na macier-
zach oraz rozumie pojęcie wyznacznika macierzy kwadratowej. 

K-IN_W01 

W02 zna pojęcie układu równań liniowych oraz rozumie metody rozwiązy-
wania układów równań liniowych. 

K-IN_W01 

W03 rozumie pojęcie ciągu liczbowego oraz jego granicy oraz zna podsta-
wowe metody obliczania granic ciągów. 

K-IN_W01 

W04 rozumie pojęcie granicy funkcji oraz pochodnej funkcji w punkcie oraz 
rozumie sposoby obliczania granic i pochodnych funkcji w punkcie. 

K-IN_W01 

W05 rozumie pojęcie całki nieoznaczonej i oznaczonej oraz zna algorytmy 
obliczania całek a także ich zastosowanie do obliczeń geometrycznych. 

K-IN_W01 

W06 zna równania podstawowych figur geometrycznych (prosta, okrąg, 
płaszczyzna) w przestrzeni dwuwymiarowej i trójwymiarowej. 

K-IN_W01 

w zakresie umiejętności 

U01 
wykonuje podstawowe działania na macierzach oraz oblicza wyznacz-
niki macierzy kwadratowych. 

K-IN_U01  
K-IN_U21 

U02 
rozwiązuje proste układy równań liniowych w oparciu o twierdzenie 
Cramera oraz w oparciu o metodę eliminacji Gaussa. 

K-IN_U01  
K-IN_U21 

U03 
oblicza granice ciągów z wykorzystaniem prostych technik obliczenio-
wych. 

K-IN_U01  
K-IN_U21 

U04 
oblicza granice właściwe i niewłaściwe funkcji jednej zmiennej oraz po-
chodne funkcji w oparciu o definicję oraz poznane wzory.  

K-IN_U01  
K-IN_U21 

U05 
oblicza całki nieoznaczone wykorzystując metody podstawiania oraz 
całkowania przez części, oblicza całki prostych funkcji wymiernych oraz 
stosuje całki do obliczeń geometrycznych. 

K-IN_U01  
K-IN_U21 

U06 
wyznacza równania prostych figur geometrycznych (prosta, okrąg, 
płaszczyzna) w przestrzeni dwuwymiarowej i trójwymiarowej. 

K-IN_U01  
K-IN_U21 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 rozumie potrzebę samokształcenia. K-IN_K01 

K02 
korzysta z ogólnodostępnych źródeł w celu nabywania wiedzy i nowych 
umiejętności. 

K-IN_K01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Macierze i wyznaczniki. Działania na macierzach, metody obliczania 
wyznaczników macierzy kwadratowych. Wyznaczanie macierzy odwrotnej. 

W01, U01, K01, 
K02 

2 Układy równań liniowych, zastosowanie metody wyznaczników, twierdzenie 
Cramera, metoda eliminacji Gaussa. 

W02, U02, K01, 
K02 

3 Ciągi liczbowe. Pojęcie granicy ciągu, obliczanie granic ciągów z wykorzystaniem 
różnych technik obliczeniowych. 

W03, U03, K01, 
K02 

4 Granica i ciągłość funkcji. Obliczanie granic funkcji z wykorzystaniem różnych 
technik obliczeniowych. 

W04, U04, K01, 
K02 

5 Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Pojęcie pochodnej. Obliczanie 
pochodnych funkcji jednej zmiennej. 

W04, U04, K01, 
K02 

6 
Rachunek całkowy, całka nieoznaczona i oznaczona. Obliczanie całek 
nieoznaczonych – metoda całkowania przez części i przez podstawienie. 
Obliczanie całek funkcji wymiernych. 

W05, U05, K01, 
K02 

7 Zastosowanie całek oznaczonych. Obliczanie pola powierzchni oraz długości 
krzywej, a także pola powierzchni bocznej i objętości bryły obrotowej. 

W05, U05, K01, 
K02 

8 

Elementy geometrii analitycznej. Równania prostej, okręgu, płaszczyzny w 
różnych postaciach. Wyznaczanie równań płaszczyzny oraz prostej w oparciu o 
podane warunki. Symetria osiowa oraz symetria płaszczyznowa. Wyznaczanie 
obrazów figur geometrycznych w symetriach. 

W06, U06, K01, 
K02 
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METODY KSZTAŁCENIA ( 

 wykład konwencjonalny 
 ćwiczenia 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA ( 

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu 
 samodzielne rozwiązywanie zadań 
 przygotowanie do zaliczenia i egzaminu pisemnego 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Jurlewicz T., Algebra liniowa i geometria analityczna, GIS Wrocław 1993 
2. Gewert M.,  Skoczylas Z., Analiza matematyczna Semestr I Wrocław 1992 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. G. M. Fichtenholz   Rachunek różniczkowy i całkowy Tom I Warszawa 1965. 

 
 

NETOGRAFIA: 
www.wolframalpha.com 
 

 
  METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningow

e 
Inne 

W01-W06  x       

U01-U06  x x  x    

K01     x    

 
 
KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

 kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01 - W02 
Student nie 
spełnia efektów 
w stopniu wy-
maganym na 
ocenę dosta-
teczną Student 
nie spełnia 
efektów w stop-
niu wymaga-
nym na ocenę 
dostateczną 

Student rozumie pod-
stawowe pojęcia 
związane z rachun-
kiem macierzowym a 
także rozumie pojęcie 
wyznacznika macie-
rzy kwadratowej oraz 
sposoby jego oblicza-
nia w prostych sytua-
cjach. Rozumie także 
potrzebę wykorzysta-
nia rachunku macie-
rzowego do rozwiązy-
wania układów rów-
nań liniowych. 

Student ponadto  rozumie 
teoretyczne podstawy wy-
konywania wszystkich 
działań na macierzach 
oraz obliczania wyznacz-
ników w trudniejszych sy-
tuacjach, a także metody 
rozwiązywania krame-
rowskich układów rów-
nań. 

Student w całości ro-
zumie zasady wyko-
nywania działań na 
macierzach oraz obli-
czania wyznaczników 
macierzy w oparciu o 
poznane twierdzenia i 
techniki obliczeniowe, 
a także wszystkie po-
znane metody rozwią-
zywania układów rów-
nań liniowych. 

W03 - W04 

Student rozumie poję-
cie granicy ciągu, gra-
nicy funkcji oraz po-
chodnej funkcji w 
punkcie oraz zna pod-
stawowe zasady obli-
czania granic i po-
chodnych. 

Student ponadto zna bar-
dziej zaawansowane me-
tody obliczania granic cią-
gów oraz funkcji i pochod-
nych oparte o poznane 
twierdzenia. 

Student zna i rozumie 
wszystkie poznane 
metody obliczania 
granic ciągów, fukcji 
oraz pochodnych oraz 
dodatkowo rozumie 
wykorzystanie prak-
tyczne tych pojęć.  

http://www.wolframalpha.com/
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W05 

Student rozumie poję-
cia całki oznaczonej 
oraz nieoznaczonej 
oraz zna podstawowe 
zasady całek. 

Student ponadto zna bar-
dziej zaawansowane me-
tody obliczania całek m. 
in. obliczanie całek funkcji 
wymiernych. 

Student dodatkowo 
rozumie sposoby wy-
korzystania całek do 
wykonywania obliczeń 
geometrycznych. 

W06 

Student zna najła-
twiejsze równania 
podstawowych figur 
geometrycznych na 
płaszczyźnie i w prze-
strzeni. 

Student ponadto zna bar-
dziej skomplikowane rów-
nania figur geometrycz-
nych na płaszczyźnie np. 
równania parametryczne 
prostej, okręgu i płaszczy-
zny. 

Student opanował 
wszystkie poznane 
równania podstawo-
wych figur geome-
trycznych na płasz-
czyźnie i w prze-
strzeni. 

U01-U02, 
K01 

Student wykonuje 
podstawowe działa-
nia na macierzach 
oraz oblicza wyznacz-
niki macierzy kwadra-
towych w prostych sy-
tuacjach, a także roz-
wiązuje proste krame-
rowskie układy rów-
nań.  

Student ponadto wyko-
nuje trudniejsze działania 
na macierzach, oblicza 
wyznaczniki macierzy o 
większym stopniu oraz 
rozwiązuje trudniejsze 
układy równań. 

Student na poziomie 
zaawansowanym wy-
konuje działania na 
macierzach, oblicza 
wyznaczniki w oparciu 
o wszelkie poznane 
techniki oraz rozwią-
zuje trudne układy 
równań liniowych.  

U03 – U04, 
K01 

Student oblicza gra-
nice ciągu, granice 
funkcji oraz pochodne 
funkcji w punkcie w 
prostych przypad-
kach. 

Student ponadto oblicza 
granice ciągów oraz funk-
cji, a także pochodne w 
trudniejszych przypad-
kach.   

Student wykorzystuje 
wszystkie poznane 
wzory i techniki obli-
czeniowe do wyzna-
czania granic ciągów 
oraz funkcji, a także 
obliczania pochod-
nych funkcji w trud-
nych przykładach. 

U05, K01 

Student oblicza całki 
nieoznaczone i ozna-
czone wykorzystując 
najprostsze techniki. 

Student ponadto oblicza 
całki w trudniejszych 
przykładach m. in. oblicza 
całki z funkcji wymier-
nych.  

Student dodatkowo 
wykorzystuje aparat 
całkowy do obliczeń 
geometrycznych. 

U06, K01 

Student nie speł-
nia efektu w 
stopniu wymaga-
nym na ocenę 
dostateczną 

Student wyznacza 
równania podstawo-
wych figur geome-
trycznych na płasz-
czyźnie i w prze-
strzeni w prostych 
przypadkach. 

Student dodatkowo wy-
znacza równania figur 
geometrycznych dwuwy-
miarowych i trójwymiaro-
wych w trudniejszych 
przypadkach. 

Student rozwiązuje 
zaawansowane zada-
nia związane z wyzna-
czaniem równań figur 
geometrycznych na 
płaszczyźnie i w prze-
strzeni z wykorzysta-
niem równań parame-
trycznych oraz zada-
nia związane w wy-
znaczaniem obrazów 
figur w symetriach 
osiowych i płaszczy-
znowych. 

 
KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/P/09 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Matematyka dyskretna 

Semestr studiów: drugi 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien wykazywać się wiedzą praktyczną i umiejętnościami z zakresu matematyki i fizyki 
na poziomie szkoły średniej. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celami przedmiotu są: 

 zapoznanie studentów z matematycznymi podstawami badania złożoności algorytmów, 

 zapoznanie studentów z podstawami kryptografii, 

 wykształcenie u studentów umiejętności stosowania wybranych metod optymalizacji 
całkowitoliczbowej. 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia 30 16 

Konwersatorium   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 90 118 

RAZEM 150 150 

Punkty ECTS 6 6 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 
efektów  

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 
zna matematyczne podstawy badania złożoności algorytmów, podstawy 
kryptografii oraz wybranych metod optymalizacji całkowitoliczbowej. 

K-IN_W01 

W02 zna metody sprowadzania formuły rekurencyjnej do postaci analitycznej. K-IN_W01 

W03 zna podstawy kryptografii. K-IN_W01 

W04 
zna podstawowe przykłady zadań optymalizacji dyskretnej o złożoności 
NP-zupełnej. 

K-IN_W01 

w zakresie umiejętności 

U01 formułuje i upraszcza zadania praktyczne w języku matematycznym 
K-IN_U01  
K-IN_U07  

U02 sprowadza formuły rekurencyjne do postaci analitycznej  K-IN_U01 

U03 konstruuje proste algorytmy szyfrujące K-IN_U09 

U04 omawia problem: czy P=NP.? K-IN_U08 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 potrafi myśleć w sposób twórczy i kreatywny K-IN_K01 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów kształ-

cenia 

1 Funkcje całkowitoliczbowe. 
 

W01, W02, W03, W04, 
U01 

2 Elementy teorii liczb - teoretyczne podstawy kryptografii. W03, K01 

3 Współczynniki dwumianowe. W01, W02, W03 

4 Asymptotyka. 
W01, W02, W03, W04, 

U04 

5 Optymalizacja dyskretna, metoda podziału i ograniczeń, programowanie dy-
namiczne. 

W04, U03, K01 

6 Sumy, sumy podwójne, sumowanie jako rekurencja. W02, U01 

7 Przykłady zadań rekurencyjnych. 
W01, W02, W03, W04, 

U02 

8 Rekurencja, iteracja, irekursja. W02, U01, U02 

9 Indukcja matematyczna, podstawy kombinatoryki. 
W01, W02, W03, W04, 

U01, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA  

 wykład konserwatoryjny i problemowy połączony z pokazem multimedialnym,  
 ćwiczenia grupowe i indywidualne 
 ćwiczenia audytoryjne - analiza indywidualnego przypadku 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

 rozwiązywanie zadań 

 przygotowanie do egzaminu pisemnego i kolokwium 
 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
3. Graham R.L., Knuth D. E., Patashnik O., Matematyka konkretna, PWN, Warszawa 2011. 
4. Lipski W., Kombinatoryka dla programistów, WNT, Warszawa 2007. 
5. Sysło M.M., Deo N., Kowalik J.S., Algorytmy optymalizacji dyskretnej, WNT, Warszawa 1999. 
6. K.A. Ross i Ch. R .B. Wright, Matematyka dyskretna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1996. 
 



38 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

Materiały dydaktyczne  z wykładu i ćwiczeń 
 
 

NETOGRAFIA: 
---------- 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01-W04  x       

U01-U03   x      

U04   x      

K01     x    

 

 
 
 
KRYTERIA OCENY 

 
Efekt kształ-

cenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01-W04 
U01-U03 

 

Student nie speł-
nia efektów w 
stopniu wyma-
ganym na ocenę 
dostateczną 

Student zna i stosuje w 
praktyce podstawowe 
zagadnienia matema-
tyki dyskretnej 

Student zna i stosuje w 
praktyce trudniejsze za-
gadnienia matematyki 
dyskretnej 

Student zna i stosuje 
w praktyce wszystkie 
poznane zagadnienia 
matematyki dyskret-
nej 

K01 

Student nie po-
trafi myśleć w 
sposób krea-
tywny i twórczy 

Student potrafi myśleć 
w sposób kreatywny. 

Student potrafi myśleć 
kreatywnie oraz wyka-
zuje myślenie twórcze 

Student potrafi my-
śleć kreatywnie i ma 
bardzo dobrze rozwi-
nięte myślenie twór-
cze. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr inż. Henryk Kordecki 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/P/10 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Metody probabilistyczne i statystyka 

Semestr studiów: trzeci 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu matematyki na poziomie szkoły 

średniej 

 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę praktyczną i umiejętności z zakresu: 

 podstaw teorii prawdopodobieństwa; 

 formalnego opisu probabilistycznego; 

 podstawowych koncepcji wspomagających decyzje w oparciu o analizy statystyczne danych.  
 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia 30 16 

Konwersatorium   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 115 143 

RAZEM 175 175 

Punkty ECTS 7 7 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efektów 
kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efek-
tów kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 
rozumie pojęcie prawdopodobieństwa oraz zna jego podstawowe wła-
sności i twierdzenia. 

K-IN_W01 

W02 
rozumie pojęcie zmiennej losowej oraz pojęcia charakterystyk liczbo-
wych zmiennych losowych: wartości oczekiwanej i wariancji. 

K-IN_W01 

W03 zna podstawowe metody statystyczne związane z estymacją punktową 
i przedziałową. 

K-IN_W01 

W04 zna podstawowe modele weryfikacji parametrycznych hipotez staty-
stycznych. 

K-IN_W01 

w zakresie umiejętności 

U01 
oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w oparciu o schemat klasyczny 
z wykorzystaniem wzorów kombinatorycznych oraz poznanych twier-
dzeń. 

K-IN_U01  

U02 wyznacza charakterystyki liczbowe zmiennych losowych dyskretnych i 
ciągłych. K-IN_U01  

U03 wyznacza przedziały ufności dla wartości oczekiwanej i wariancji w 
oparciu o poznane modele statystyczne. 

K-IN_U01  

U04 
weryfikuje hipotezy statystyczne w oparciu o poznane modele matema-
tyczne. K-IN_U01  

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 rozumie probabilistyczny charakter zjawisk występujących w życiu co-
dziennym i technice. K-IN_K01 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Pojęcie i własności prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe. Nie-
zależność zdarzeń. Twierdzenie Bayesa. 

W01, U01, K01 

2 Zmienne losowe (dyskretne i ciągłe). Rozkład zmiennej losowej. W02, U02, K01 

3 Parametry rozkładu zmiennej losowej. W02, U02, K01 

4 
Wybrane rozkłady zmiennej losowej (Bernoulliego, Poissona, normalny, wykładni-
czy). 

W02, U02, K01 

5 Twierdzenia graniczne. W02, U02, K01 

6 Pojęcie statystyki. W03, U03, K01 

7 Estymacja punktowa i przedziałowa. W03, U03, K01 

8 Testowanie hipotez (testy parametryczne, testy nieparametryczne). W04, U04, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny i problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 
 ćwiczenia indywidulane i grupowe (grupy trzyosobowe) 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA: 

 praca własna studenta z literaturą przedmiotu 
 samodzielne rozwiązywanie zadań  
 przygotowanie się do egzaminu pisemnego 

 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Jasiukiewicz H., Kordecki W., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna . Przykłady 
i zadania, GiS, Wrocław 2003. 

2. Kordecki  W., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna.  Definicje, twierdzenia. wzory, 
GiS, Wrocław 2003. 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, PWN, Warszawa 1969. 
 
 

  METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01-W04  x       

U01-U04   x  x    

K01     x    

 

 
   KRYTERIA OCENY 

 
Efekt  

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01-W04 

Student nie speł-
nia efektu w 
stopniu wyma-
ganym na ocenę 
dostateczną. 

Student zna podsta-
wowe własności praw-
dopodobieństwa oraz 
podstawowe własno-
ści zmiennych loso-
wych, rozumie modele 
związane z estymacją 
oraz weryfikacją hipo-
tez statystycznych 

Student ponadto w 
pogłębionym stopniu 
rozumie twierdzenia 
dotyczące własności 
prawdopodobieństwa 
oraz zmiennych loso-
wych a także własno-
ści estymatorów oraz 
modele związane z 
weryfikacją hipotez 
statystycznych  

Student w całości opano-
wał teorię związaną z po-
jęciem prawdopodobień-
stwa oraz zmiennych lo-
sowych, a także estymacji 
punktowej i przedziałowej 
oraz weryfikacji hipotez 
statystycznych, a także 
najważniejsze twierdze-
nia graniczne 

 
 

U01-U04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student nie speł-
nia efektu w 
stopniu wyma-
ganym na ocenę 
dostateczną. 

Student rozwiązuje 
proste zadania zwią-
zane z obliczaniem 
prawdopodobieństw w 
skończonych prze-
strzeniach stosując 
wzory kombinato-
ryczne i schemat kla-
syczny, wyznacza 
charakterystyki zmien-
nych losowych w pro-
stych sytuacjach, wy-
znacza przedziały uf-
ności dla wartości 
oczekiwanej oraz wy-
konuje parametryczne 
testy związane z war-
tością oczekiwaną 

Student rozwiązuje 
trudniejsze zadania 
związane z oblicza-
niem prawdopodo-
bieństw w skończo-
nych przestrzeniach 
stosując wzory kom-
binatoryczne, sche-
mat klasyczny oraz 
poznane twierdzenia,  
wyznacza charaktery-
styki zmiennych loso-
wych w trudniejszych 
sytuacjach, wyznacza 
przedziały ufności dla 
wartości oczekiwanej 
i wariancji oraz wyko-
nuje parametryczne 
testy związane z war-
tością oczekiwaną i 
wariancją 

Student rozwiązuje skom-
plikowane zadania zwią-
zane z obliczaniem praw-
dopodobieństw w skoń-
czonych oraz nieskończo-
nych przestrzeniach sto-
sując wzory kombinato-
ryczne, schemat kla-
syczny oraz poznane 
twierdzenia i własności,  
wyznacza charakterystyki 
zmiennych losowych w 
trudniejszych sytuacjach, 
wyznacza przedziały uf-
ności dla wartości oczeki-
wanej i wariancji oraz wy-
konuje parametryczne te-
sty związane z wartością 
oczekiwaną i wariancją, a 
także stosuje twierdzenia 
graniczne w typowych sy-
tuacjach 

K01 

Student nie speł-
nia efektu w 
stopniu wyma-
ganym na ocenę 
dostateczną. 

Student rozumie w 
podstawowym zakre-
sie probabilistyczny 
charakter zjawisk wy-
stępujących w życiu 
codziennym i technice. 

Student dość dobrze 
rozumie probabili-
styczny charakter zja-
wisk występujących w 
życiu codziennym i 
technice. 

Student bardzo dobrze 
rozumie probabilistyczny 
charakter zjawisk wystę-
pujących w życiu codzien-
nym i technice. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr inż. Henryk Kordecki 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/P/11 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki 

Semestr studiów: pierwszy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien mieć wiedzę i umiejętności z fizyki na poziomie szkoły średniej. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu mechaniki klasycznej i fizyki 
współczesnej. 

 Wykształcenie u studentów umiejętności stosowania poznanych zasad i praw fizyki do analizy 
zagadnień fizycznych o charakterze inżynierskim. 

 Wyposażenie studentów w umiejętność planowania i bezpiecznego wykonywania pomiarów, 
opracowywania wyników pomiarów, szacowania niepewności mierzonych wartości wielkości 
pomiarowych 

 Zapoznanie studentów z podstawami metrologii, teorii i techniki pomiarów wielkości elektrycznych 
i nieelektrycznych 

 Wykształcenie u studentów umiejętności konstruowania układów pomiarowych oraz wykonania 
pomiarów przyrządami analogowymi i cyfrowymi wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia 15 8 

Konwersatorium   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 15 8 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 105 126 

RAZEM 150 150 

Punkty ECTS 6 6 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol  

efektów  

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 posiada wiedzę o zasadach, prawach i podstawowych doświadcze-
niach fizyki klasycznej 

K-IN_W_02 

W02 
 rozumie problemy związane z opisem ruchu światła w różnych 
układach odniesienia; potrafi wypisać równania transformacji 
Lorentza i rozumie relacje czasoprzestrzenne między zdarzeniami 

K-IN_W_02 

W03 
posiada wiedzę o fundamentalnych eksperymentach, które legły u 
podstaw mechaniki kwantowej. Student zna i rozumie podstawowe 
zasady mechaniki kwantowej 

K-IN_W_02 

W04 posiada wiedzę o zasadach fizycznych pomiaru i sposobie jej reali-
zacji w danym ćwiczeniu 

K-IN_W_03 

w zakresie umiejętności 

U01 

umie poprawnie operować wzorami dotyczącymi ruchów 
jednostajnie zmiennych i rozwiązywać proste zadania z tego 
zakresu; potrafi przedstawić wynik zadania w postaci wykresu 
odpowiedniej wielkości od czasu. 

K-IN_U_02  

U02 

umie poprawnie sformułować zasady dynamiki Newtona; potrafi 
poprawnie wyliczyć siłę wypadkową działającą na ciało i zapisać 
jego równanie ruchu; rozumie pojęcia układu inercjalnego i 
nieinercjalnego oraz związane z tym wzory na siły bezwładności 

K-IN_U_02 

U03 
potrafi wykonać pomiar laboratoryjny, opracować wyniki i napisać 
sprawozdanie 

K-IN_U_03 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, po-
trafi dobrze sformułować swoje argumenty 

K-IN_K_01 

K02 potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym 
problemy rachunkowe i laboratoryjne 

K-IN_K_03 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Podstawy mechaniki klasycznej W01, U01,K01 

2 Wprowadzenie do fizyki relatywistycznej W02, U02,K01 

3 Wprowadzenie do fizyki kwantowej W03, U02,K01 

4 

Wykonanie pomiarów za pomocą mierników analogowych i cyfrowych układu elek-
trycznego. Statystyczne opracowanie otrzymanych wyników pomiarów prostych i 
złożonych, szacowanie niepewności pomiarów prostych i złożonych, graficzna pre-
zentacja rezultatów pomiarów i niepewności pomiarowych 

W04, U03, 
K01,K02 

5 Wykonanie pomiarów wybranych wielkości mechanicznych, elektrycznych, optycz-
nych, opracowanie sprawozdania  

 

METODY KSZTAŁCENIA  

 wykład konwencjonalny 
 ćwiczenia grupowe i indywidualne 
 ćwiczenia laboratoryjne 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub dodatkowymi materiałami 
 Przygotowanie prac zaliczeniowych 
 Przygotowanie się do zaliczenia 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Orear J., Fizyka, tom 1., WNT, Warszawa 2015. 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Halliday D., Resnick R., Walker J.,   Podstawy fizyki, tom 1. i 2., Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2015. 
 
 

NETOGRAFIA: 
 http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html 

 https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new 

 https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjau8X_zvHTAhU-
GQpoKHTjqDTkQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Finf.ug.edu.pl%2Fkierunkizamawiane%2Fmaterialy.fi-
zyka%2Fmechkwant_1.pdf&usg=AFQjCNElUtII7l5_mMXuAZ0RFHSLo7RNHA&cad=rja 

 https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjlvunAzvHTA-
hWoFZoKHX9VDbYQFgg_MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ftj.agh.edu.pl%2F~wierzbanow-
ski%2FFiz_wsp.pdf&usg=AFQjCNHQfpZTgYGACwBDt6VHajnzmwC2cg&cad=rja 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Aktywność na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01-W04   X  X    

U01-U03     X X   

K01-K02     X x   

 
   
KRYTERIA OCENY 

 
Efekt  

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01, W02, 
W03, W04 
U01, U02 

Student nie zna 
praw, pojęć i zja-
wisk fizycznych. 

Student definiuje i wyja-
śnia podstawowe 
prawa fizyki oraz za-
sady dokonywania po-
miarów. 

Student wyjaśnia podsta-
wowe prawa fizyki oraz 
zasady dokonywania po-
miarów. 
Student rozwiązuję za-
gadnienia w oparciu o 
analizę zjawisk fizycz-
nych 

Student potrafi dokonać 
krytycznej analizy i wła-
ściwego doboru rozwią-
zań zagadnień fizycz-
nych 

U03 

Student nie potrafi 
zaplanować, wyko-
nać podstawowych 
pomiarów  fizycz-
nych. 

Student definiuje i wyja-
śnia podstawowe tech-
niki pomiaru oraz spo-
soby obliczenia nie-
pewności pomiarowych 

Student zna i wyjaśnia al-
ternatywne techniki po-
miaru oraz sposoby obli-
czenia niepewności po-
miarowych 

Student potrafi dokonać 
krytycznej analizy i wła-
ściwego doboru tech-
niki pomiaru i sposobu 
obliczeń niepewności 
pomiarowych 

K01 – K02 

Student nie anga-
żuje się w dyskusję, 
nie potrafi współpra-
cować konstruktyw-
nie w zespole. 

Student w minimal-
nym stopniu angażuje 
się w dyskusję, potrafi 
konstruktywnie współ-
pracować w zespole 
rozwiązującym pro-
blemy rachunkowe i 
laboratoryjne 

Student w zadowalają-
cym stopniu angażuje 
się w dyskusję, potrafi 
konstruktywnie współ-
pracować w zespole 
rozwiązującym pro-
blemy rachunkowe i la-
boratoryjne 

Student w pełni anga-
żuje się w dyskusję, 
potrafi konstruktywnie 
współpracować w ze-
spole rozwiązującym 
problemy rachunkowe 
i laboratoryjne 

 
KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr inż. Leszek Major 

 

 

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjau8X_zvHTAhUGQpoKHTjqDTkQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Finf.ug.edu.pl%2Fkierunkizamawiane%2Fmaterialy.fizyka%2Fmechkwant_1.pdf&usg=AFQjCNElUtII7l5_mMXuAZ0RFHSLo7RNHA&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjau8X_zvHTAhUGQpoKHTjqDTkQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Finf.ug.edu.pl%2Fkierunkizamawiane%2Fmaterialy.fizyka%2Fmechkwant_1.pdf&usg=AFQjCNElUtII7l5_mMXuAZ0RFHSLo7RNHA&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjau8X_zvHTAhUGQpoKHTjqDTkQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Finf.ug.edu.pl%2Fkierunkizamawiane%2Fmaterialy.fizyka%2Fmechkwant_1.pdf&usg=AFQjCNElUtII7l5_mMXuAZ0RFHSLo7RNHA&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjlvunAzvHTAhWoFZoKHX9VDbYQFgg_MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ftj.agh.edu.pl%2F~wierzbanowski%2FFiz_wsp.pdf&usg=AFQjCNHQfpZTgYGACwBDt6VHajnzmwC2cg&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjlvunAzvHTAhWoFZoKHX9VDbYQFgg_MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ftj.agh.edu.pl%2F~wierzbanowski%2FFiz_wsp.pdf&usg=AFQjCNHQfpZTgYGACwBDt6VHajnzmwC2cg&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjlvunAzvHTAhWoFZoKHX9VDbYQFgg_MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ftj.agh.edu.pl%2F~wierzbanowski%2FFiz_wsp.pdf&usg=AFQjCNHQfpZTgYGACwBDt6VHajnzmwC2cg&cad=rja
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/P/12 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Podstawy elektroniki i miernictwa – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: pierwszy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

 WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien wykazywać się znajomością i umiejętnościami z zakresu fizyki i matematyki na 

poziomie szkoły średniej. 

 

 

 CELE PRZEDMIOTU 

Głównym celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną z zakresu miernictwa elektrycz-

nego, elektrotechniki i elektroniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 35 42 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 



46 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol  
efektów  

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 

umie poprawnie sformułować podstawowe prawa przepływu prądu sta-
łego w obwodach (prawa Kirchhoffa, prawo Ohma) i zdefiniować pojęcie 
oporu właściwego materiału; potrafi podać wzory na połączenia szere-
gowe i równoległe oporników; potrafi zapisać wzory na moc prądu wydzie-
loną na danym elemencie obwodu.  

 
K-IN_W_02, K-

IN_W_03 

W02 
zna podstawowe elementy układów elektrycznych np. kondensatory, 
transformatory. 

 

W02 
zna model pasmowy półprzewodników. Student zna podstawy działania 
podstawowych elementów układów elektronicznych, czyli diod, tranzysto-
rów, bramek logicznych.  

K-IN_W_02, K-
IN_W_03, 

K-IN_W_04 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi dokonać analizy działania elementów układów elektronicznych. K-IN_U_02 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę oraz uznaje znaczenie 
wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. K-IN_K_01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Podstawowe pojęcia i prawa elektryczności i elektrotechniki.  W01, K01 

2 Elektryczne elementy bierne: rezystory stałe i zmienne, kondensatory i inne. Ich 
podstawowe parametry i zastosowania. 

W01 

3 
Elementy półprzewodnikowe: diody, tranzystory i inne – ich charakterystyki, 
podstawowe parametry, układy pracy i wybrane zastosowania. Bramki logiczne i 
ich wykorzystanie. 

W02, U01 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

 wykład konwencjonalny 
 wykład konwersatoryjny 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA 

 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu  
 Przygotowanie się do egzaminu 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, WKiŁ, Warszawa 1999. 
2. Piotrowski J., Podstawy miernictwa, Nauk.-Techn., Warszawa 2002. 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Kiełsznia R., Piłatowicz A., Hempowicz P., Elektrotechnika i elektronika dla nie elektryków, WNT. 
Warszawa 2013. 

 

NETOGRAFIA: 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjH-
neL62vHTAhXpQJoKHaA3DgkQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elektrycywiejscy.ir-
sep.org%2Fdownloads%2Fpodstawy-sklad.pdf&usg=AFQjCNHnvY4YKJ1CMV-
wzd4pjor5Uah6xw&cad=rja 
 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjHneL62vHTAhXpQJoKHaA3DgkQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elektrycywiejscy.irsep.org%2Fdownloads%2Fpodstawy-sklad.pdf&usg=AFQjCNHnvY4YKJ1CMV-wzd4pjor5Uah6xw&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjHneL62vHTAhXpQJoKHaA3DgkQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elektrycywiejscy.irsep.org%2Fdownloads%2Fpodstawy-sklad.pdf&usg=AFQjCNHnvY4YKJ1CMV-wzd4pjor5Uah6xw&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjHneL62vHTAhXpQJoKHaA3DgkQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elektrycywiejscy.irsep.org%2Fdownloads%2Fpodstawy-sklad.pdf&usg=AFQjCNHnvY4YKJ1CMV-wzd4pjor5Uah6xw&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjHneL62vHTAhXpQJoKHaA3DgkQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elektrycywiejscy.irsep.org%2Fdownloads%2Fpodstawy-sklad.pdf&usg=AFQjCNHnvY4YKJ1CMV-wzd4pjor5Uah6xw&cad=rja
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W03  x       

U01  x   x    

K01     x   
 
 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 – W03 

Student nie zna 
podstawowych 
praw elektrotechniki 
ani ich elementów 
oraz nie zna metod 
pomiarowych. 

Student rozróżnia 
podstawowe prawa z 
zakresu elektrotechniki. 
Student rozróżnia 
podstawowe elementy i 
urządzenia elektroniczne 
analogowe oraz maszyny 
elektryczne, ale nie 
potrafi objaśnić zasady 
ich działania. 

Student dobrze 
rozróżnia i podaje 
wszystkie pojęcia z 
zakresu elektrotechniki. 
Student prawidłowo 
objaśnia działanie 
podstawowych 
elementów i urządzeń 
elektronicznych 
analogowych oraz 
maszyn elektrycznych. 

Student doskonale 
rozróżnia i podaje 
wszystkie prawa z 
zakresu elektrotechniki, 
wskazując ponadto 
przykłady odnoszące się 
do tych praw. Doskonale 
objaśnia zasady 
działania podstawowych 
elementów i urządzeń 
elektronicznych 
analogowych oraz 
maszyn elektrycznych, 
posługując się pojęciami 
technicznymi 
oraz potrafi wskazać ich 
zastosowanie. 

U01 

Student nie potrafi 
dokonać analizy 
działania elemen-
tów układów elek-
tronicznych 

Student potrafi dokonać 
szczątkowej analizy dzia-
łania elementów układów 
elektronicznych 

Student potrafi dokonać 
ogólnej analizy działa-
nia elementów układów 
elektronicznych 

Student potrafi dokonać 
szczegółowej analizy 
działania elementów 
układów elektronicznych 

K01 
Student nie potrafi 
krytycznie oceniać 
posiadanej wiedzy. 

Student w niewielkim 
stopniu potrafi krytycznie 
oceniać posiadaną wie-
dzę oraz uznaje znacze-
nie wiedzy w rozwiązywa-
niu problemów poznaw-
czych i praktycznych. 

Student jest gotowy w 
znacznym stopniu do 
krytycznej oceny posia-
danej wiedzy oraz 
uznaje znaczenie wie-
dzy w rozwiązywaniu 
problemów poznaw-
czych i praktycznych. 

Student jest w pełni go-
towy krytycznie oceniać 
posiadaną wiedzę oraz 
uznaje znaczenie wiedzy 
w rozwiązywaniu proble-
mów poznawczych i prak-
tycznych. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr inż. Leszek Major 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/P/13 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Podstawy elektroniki i miernictwa – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: pierwszy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami z fizyki i matematyki na poziomie szkoły średniej 

 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Wyposażenie studentów w wiedzę praktyczną z zakresu miernictwa elektrycznego, elektrotechniki i elektroniki. 
Kształcenie umiejętności planowania i bezpiecznego wykonywania pomiarów, opracowywania wyników 
pomiarów, szacowania niepewności mierzonych wartości wielkości pomiarowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia 15 8 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 15 8 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 70 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol  
efektów 

 kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 

ma wiedzę praktyczną z zakresu miernictwa elektrycznego, prądów i 
spadków napięć w obwodzie, wpływu oporu wewnętrznego w obwo-
dach zasilanych z baterii oraz w zakresie mocy wydzielonej w elemen-
tach obwodu. 

IN_W_01 

w zakresie umiejętności 

U01 

potrafi wyliczać prądy i spadki napięć w obwodzie, który da się zredu-
kować o połączeń szeregowych i równoległych; potrafi określić wpływ 
oporu wewnętrznego w obwodach zasilanych z baterii; potrafi rozwią-
zać prostsze przypadki obwodów mostkowych bezpośrednio z praw 
Kirchhoffa; potrafi wyliczać moc wydzieloną na poszczególnych ele-
mentach obwodu 

K-IN_U_03 

U02 

potrafi zmierzyć charakterystyki pracy i parametry oraz wykonać spra-

wozdanie z analizą wyników pomiarów dla różnych układów elektroniki 

analogowej i cyfrowej 

K-IN_U_03 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi 
dobrze sformułować swoje argumenty 

K-IN_K_01 

K02 potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym pro-
blemy rachunkowe i laboratoryjne 

K-IN_K_03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 

Wprowadzenie: sprawy organizacji i przebiegu zajęć, zapoznanie studentów: a) z 
zasadami bezpiecznego wykonywania pomiarów, b) z zasadami pisemnego opra-
cowania sprawozdań/raportów, c) z podstawami analizy niepewności pomiaro-
wych. Wykonanie prostych pomiarów.  

U01, K01 

2 Zależności między prądem i napięciem. Prawo Ohma.  U01, K02 

3 Moc elektryczna. U02, K02 

4 Układy prądu stałego z elementami biernymi. Elementy półprzewodnikowe. Po-
miary przyrządami analogowymi, cyfrowymi i oscyloskopowymi.  

U02, K02 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

 ćwiczenia laboratoryjne 
 ćwiczenia kształtujące sprawność i umiejętności poznawcze w zakresie objętym 

programem przedmiotu  
 metoda problemowa 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA 

 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 Przygotowanie się do ćwiczeń i laboratorium 

 Przygotowanie prac zaliczeniowych 

 Przygotowanie do egzaminu i kolokwium z ćwiczeń i laboratoriów. 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Praca zbiorowa: Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT, Warszawa 2004. 

2. Platt Ch., Elektronika. Od praktyki do teorii, Hellion S.A., Gliwice 2012 
 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Horowitz P., Hill W., Sztuka elektroniki,  WKiŁ, Warszawa 1999. 

 

NETOGRAFIA: 
……. 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Aktywność na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01  x       

U01-U02   x  X X   

K01-K02     X    

 
 

KRYTERIA OCENY 

Efekt 
kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01 

Student ma wiedzę 
praktyczną z zakresu 
prądów i spadków na-
pięć w obwodzie, 
wpływu oporu we-
wnętrznego w obwo-
dach zasilanych z bate-
rii oraz w zakresie mocy 
wydzielonej w elemen-
tach obwodu. 

Student ma wiedzę 
praktyczną z zakresu 
prądów i spadków na-
pięć w obwodzie, 
wpływu oporu we-
wnętrznego w obwo-
dach zasilanych z bate-
rii oraz w zakresie mocy 
wydzielonej w elemen-
tach obwodu. 

Student ma wiedzę 
praktyczną z zakresu 
prądów i spadków na-
pięć w obwodzie, 
wpływu oporu we-
wnętrznego w obwo-
dach zasilanych z bate-
rii oraz w zakresie mocy 
wydzielonej w elemen-
tach obwodu. 

Student ma wiedzę 
praktyczną z zakresu 
prądów i spadków na-
pięć w obwodzie, 
wpływu oporu we-
wnętrznego w obwo-
dach zasilanych z bate-
rii oraz w zakresie mocy 
wydzielonej w elemen-
tach obwodu. 

U01, U02 

Student nie potrafi 
wykonać pomiarów 
elektrycznych ani 
oszacować 
niepewności 
pomiarowych. 

Student z pomocą 
nauczyciela 
akademickiego 
dobierze metodę 
pomiaru wielkości 
elektrycznych. Potrafi 
oszacować 
niepewności 
pomiarowe. 

Student właściwie 
dobiera metodę 
pomiaru wielkości 
elektrycznych. Potrafi 
oszacować 
niepewności 
pomiarowe. 

Student doskonale 
dobiera metodę 
pomiaru wielkości 
elektrycznych i wie jak 
te metodę stosować 
oraz jak prawidłowo 
przeprowadzić analizę 
wyników pomiarów przy 
użyciu tej metody. 

K01 
Student nie angażuje 
się w dyskusję w grupie 
i z prowadzącym. 

Student w ograniczo-
nym stopniu angażuje 
się w dyskusję w grupie 
i z prowadzącym. Tylko 
w niewielkim stopniu 
formułuje swoje argu-
menty. 

Student angażuje się w 
dyskusję w grupie, jak 
również z prowadzą-
cym. Potrafi poprawnie 
formułować swoje argu-
menty 

Student w pełni anga-
żuje się w dyskusję w 
grupie, jak również z 
prowadzącym. Potrafi 
bardzo dobrze formuło-
wać swoje argumenty 

K02 
Student nie potrafi 
współpracować w ze-
spole.  

Student potrafi  w ogra-
niczonym stopniu 
współpracować w ze-
spole rozwiązującym 
problemy rachunkowe i 
laboratoryjne 

Student dość dobrze  
potrafi konstruktywnie 
współpracować w ze-
spole rozwiązującym 
problemy rachunkowe i 
laboratoryjne 

Student w pełni potrafi 
konstruktywnie współ-
pracować w zespole 
rozwiązującym pro-
blemy rachunkowe i la-
boratoryjne 

 
KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr inż. Leszek Major  
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/14 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Architektura systemów komputerowych 1 – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: pierwszy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Podstawowa wiedza z zakresu matematyki (poziom szkoły średniej) 

 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu podstaw działania i budowy komputerów 
 Zapoznanie studentów z zasadami  kodowania liczb i znaków stosowanego w komputerach 
 Wykształcenie u studentów umiejętności stosowania dwójkowego i szesnastkowego systemu 

liczenia 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol  
efektów  

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna zasady konwersji danych a/c i c/a K-IN_W_07 

W02 zna podstawy teoretyczne kodowania danych liczbowych  K-IN_W_07 

W03 zna podstawy teoretyczne kodowania danych znakowych K-IN_W_07 

W04 zna zasadę organizacji komputera K-IN_W_07 
K-IN_W_04 

W05 zna podstawowe etapy rozwoju techniki obliczeniowej K-IN_W_07 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi stosować dwójkowy i szesnastkowy system liczenia IN_U_01  IN_U_06 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 potrafi uzasadnić wpływ kontekstu kulturowego na przyjęte standardy 
kodowania tekstu 

K-IN_K_01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Komputer jako maszyna informacyjna. Informacja cyfrowa vs analogowa. Elektro-
niczne elementy cyfrowe. Istota kodowania informacji. W01 

2 
Bloki funkcjonalne komputera (model von Neumanna): pamięć, procesor, we-wy; 
przepływy informacji w cyklu rozkazowym. W04 

3 Kodowanie liczb ujemnych; kody ZM i U2. Działania arytmetyczne, nadmiar. W02 

4 Kodowanie liczb dziesiętnych; kod BCD, zasada korekcji „+6”. W02 

5 Przedstawienie zmiennopozycyjne liczb, standard 754. W02 

6 Kodowanie tekstów. Kod ASCII, Unikod. W03, K01 

7 
Użytkowanie komputera: sprzęt, system operacyjny, aplikacja. Poziomy opisu kom-
putera (model warstwowy). Pojęcie architektury i organizacji komputera. W04 

8 Organizacja pamięci operacyjnej, dane wielobajtowe (endian) W04 

9 Elementy historii techniki obliczeniowej i komputerów W05 
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METODY KSZTAŁCENIA  
 wykład problemowy połączony z dyskusją dydaktyczną 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA 

 praca własna z literaturą przedmiotu 

 przygotowanie się do egzaminu 
 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Komorowski  W., Podstawy maszyn cyfrowych, Wyd. UJW, 2016 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Tanenbaum  A.,  Strukturalna organizacja systemów komputerowych, Helion S.A.,  
2. Komorowski  W., Krótki kurs architektury i organizacji komputerów, Mikom, 2004. 
 

 
NETOGRAFIA: 

1. http://wazniak.mimuw.edu.pl 
2. http://www.wwsi.edu.pl/pg/videos/ 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-
learningow

e 
Inne 

W01-W04  x   x    

W05     x    

K01     x    

 

 
KRYTERIA OCENY 

 
Efekt  

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01 

Nie spełnia 
efektu na ocenę 

dostateczną 

zna ogólnie zasadę 
konwersji a/c i c/a 

oraz potrafi określić 
rozdzielczość 

oraz potrafi wskazać przy-
kłady 

W02 zna  kod U2  oraz BCD  oraz zasady standardu 
zmp.754 

W03 
zna  zasady kodu 
ASCII 

oraz zasady Unikodu oraz istotę kodowania zna-

ków Unikodu 

W04 zna model von Neu-
manna 

oraz działanie bloków 
funkcjonalnych 

oraz zależności czasowe pa-
mięć-procesor 

W05 
zna kryteria klasyfi-
kacji komputerów I, 
II i III generacji 

oraz etapy rozwoju 
techniki cyfrowej w XX 
w. 

oraz najważniejszych twór-
ców XVIII i XIX w. 

U01 

potrafi stosować 
dwójkowy system 
liczenia z drob-
nymi błędami 

potrafi prawidłowo 
stosować dwójkowy 
system liczenia i po-
prawnie system 
szesnastkowy  

potrafi bardzo dobrze sto-
sować dwójkowy i szes-
nastkowy system liczenia 

K01 

rozumie wpływ kul-
tur dalekowschod-
nich na wprowadze-
nie Unikodu 

oraz rozumie trudno-
ści rozszerzenia kodu 
ASCII na inne  alfa-
bety  

oraz rozumie wczesne kon-
strukcje kodów telegraficz-
nych dla języka angielskiego 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr inż. Witold Komorowski 
 

http://wazniak.mimuw.edu.pl/
http://www.wwsi.edu.pl/pg/videos/
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/15 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Architektura systemów komputerowych 1 – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: pierwszy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien dysponować podstawowymi umiejętnościami z zakresu matematyki na poziomie 

szkoły średniej. 

 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Wyposażenie studentów w wiedzę praktyczną z zakresu podstaw działania i budowy 
komputerów 

 Wykształcenie umiejętności  kodowania liczb i znaków stosowanych w komputerach 

 Wykształcenie umiejętności w stosowaniu dwójkowego i szesnastkowego systemu liczenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia 15 8 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 35 42 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol  
efektów  

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 
efektów kształ-

cenia 

w zakresie wiedzy 

W01 
ma wiedzę praktyczną z zakresu podstaw działania i budowy kompu-

terów 
IN_W_07 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi stosować zapis dwójkowy i szesnastkowy K-IN_U_06 

U02 
potrafi wykonywać działania arytmetyczne w dowolnym systemie pozy-

cyjnym 
K-IN_U_06 

U03 potrafi kodować binarnie liczby ze znakiem K-IN_U_06 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
potrafi uzasadnić wpływ kontekstu kulturowego na przyjęte standardy 

kodowania tekstu 
K-IN_K_01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe Symbol efektów 
kształcenia 

1 Systemy pozycyjne liczenia; system binarny i heksadecymalny. U01 

2 Kodowanie liczb ujemnych; kody ZM i U2. Działania arytmetyczne, nadmiar. U03 

3 Kodowanie liczb dziesiętnych; kod BCD, zasada korekcji „+6”. U02 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA  

 ćwiczenia 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
 

1. Komorowski  W., Podstawy maszyn cyfrowych, Wyd. UJW, 2016 
 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 
 

1. Tanenbaum  A.,  Strukturalna organizacja systemów komputerowych, Helion, 2006. 
2. Komorowski  W., Krótki kurs architektury i organizacji komputerów, Mikom, 2004. 

 
 

NETOGRAFIA: 
 

1. http://wazniak.mimuw.edu.pl 
2. http://www.wwsi.edu.pl/pg/videos/ 

 

http://wazniak.mimuw.edu.pl/
http://www.wwsi.edu.pl/pg/videos/
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01   x  x    

U01-U03   x  x    

K01     x    

 

 
KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

 kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01 

nie spełnia efek-
tów w stopniu wy-

maganym na 
ocenę dosta-

teczną 

ma podstawową 
wiedzę praktyczną 
z zakresu podstaw 
działania i budowy 
komputerów 

ma pełną wiedzę 
praktyczną z za-
kresu podstaw 
działania kompu-
terów 

ma wyczerpującą 
wiedzę praktyczną z 
zakresu podstaw 
działania i budowy 
komputerów 

U01 

potrafi wykonać 
konwersję z sys-
temu dwójkowego 
na szesnastkowy i 
odwrotnie 

oraz konwersję z 
systemu dziesięt-
nego na dwójkowy 
i odwrotnie 

oraz konwersję z do-
wolnego systemu po-
zycyjnego na do-
wolny inny 

U02 

potrafi dodawać i 
odejmować w sys-
temie binarnym 

potrafi dodawać i 
odejmować w do-
wolnym systemie 
pozycyjnym 

oraz potrafi mnożyć w 
systemie dwójkowym 

U03 

potrafi kodować w 
zapisie U2 liczby 
dodatnie i ujemne w 
postaci bin i hex 

oraz zmieniać dłu-
gość słowa kodo-
wego w postaci 
bin i hex oraz wy-
konywać dodawa-
nie w tych posta-
ciach 

oraz wykonywać do-
dawanie i odejmowa-
nie liczb w U2 z wy-
krywaniem popraw-
ności (nadmiaru) 

K01 

rozumie wpływ kul-
tur dalekowschod-
nich na wprowadze-
nie Unikodu 

oraz rozumie trud-
ności rozszerze-
nia kodu ASCII na 
inne  alfabety  

oraz rozumie wcze-
sne konstrukcje ko-
dów telegraficznych 
dla języka angiel-
skiego 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr inż. Witold Komorowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/16 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Architektura systemów komputerowych 2 – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: drugi 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien mieć wiedzę z przedmiotu  „Architektura systemów komputerowych 1” lub z przed-
miotu ekwiwalentnego 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu podstawowych pojęć dotyczących architektury i 
organizacji komputerów.  

 Zapoznanie studentów z  istotą ewolucji komputerów: CISC – RISC – VLIW. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 35 42 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol  
efektów  

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 
zna podstawowe pojęcia dotyczące architektury 

 i organizacji komputerów oraz zasady ich działania . 

K-IN_W_07 

K-IN_W_04 

W02 zna zasady programowania w języku asemblera. K-IN_W_07 

W03 zna zasady translacji programów. K-IN_W_07 

W04 
zna kierunki rozwoju architektury i organizacji komputerów (CISC – 

RISC – VLIW). 
K-IN_W_07 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

jest gotowy krytycznie oceniać posiadaną wiedzę z zakresu 
architektury i organizacji komputerów oraz ma świadomość znaczenia 
tej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w 
zakresie informatyki. 

K-IN_K01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe Symbol efektów 
kształcenia 

1 Model programowy procesora.  Model von Neumanna. Cykl rozkazowy, potoko-
wość. W01 

2 Adresowanie pamięci, adresowanie portów we/wy ( memory-mapped I/O). 
 

W01 

3 Hierarchia pamięci – struktura i implementacja. Pamięć buforowa cache. 
Pamięć wirtualna, ochrona pamięci 

W01, K01 

4 Struktura słowa rozkazowego – związek z organizacją komputera. W02 

5 Prosty przykład architektury. Lista rozkazów. Język asemblera. Kodowanie rozka-
zów). Przykłady programów asemblerowych. W01, K01 

6 Program asemblujący (asembler dwuprzebiegowy); deasemblacja. W03 

7 System przerwań (priorytety, maskowanie, tablica wektorów); rola stosu systemo-
wego. Transmisje we/wy (programowane, sterowane przerwaniami, DMA). W01, K01 

8 Koncepcja CISC, RISC i VLIW. W04 

9 Komputery równoległe, superkomputery. Wydajność. W04 

 

METODY KSZTAŁCENIA  

 wykład konwencjonalny i problemowy z wykorzystaniem technik informacyjnych 
. 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 praca z literaturą przedmiotu 
 przygotowanie do egzaminu 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Komorowski  W., Krótki kurs architektury i organizacji komputerów, Mikom, 2004. 

 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Tanenbaum  A.,  Strukturalna organizacja systemów komputerowych, Helion, 2006 (wyd. 5) 
2. Komorowski  W., Architektura komputerów. Model CISC. DWSPiT, 2010 
 

 

NETOGRAFIA: 
1. http://wazniak.mimuw.edu.pl 
2. http://www.wwsi.edu.pl/pg/videos/ 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Aktywność na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01-W04 x        

K01     x    

 

KRYTERIA OCENY 
 

Efekt kształcenia 
 

Na ocenę 2 
 

Na ocenę 3 
 

Na ocenę 4 
 

Na ocenę 5 
 

W01 

Nie spełnia 
kryterium na 

ocenę  
dostateczną 

zna atrybuty organizacji 
logicznej i architektury 

oraz potrafi wskazać 
przykłady zależności ar-
chitektury i organizacji 
logicznej 

oraz potrafi wskazać 
przykłady wpływu orga-
nizacji i architektury na 
wydajność komputera 

W02 
zna funkcje podstawo-
wych pól słowa rozka-
zowego 

oraz sposoby kodowa-
nia adresu 

oraz zasady obsługi 
przerwań 

W03 

zna zależność między 
językiem asemblera i ję-
zykiem maszynowym 
(binarnym) 

oraz zasady stosowania 
etykiet i nazw oraz dy-
rektyw asemblera 

oraz działanie asem-
blera dwuprzebiego-
wego  

W04 

zna podstawowe zało-
żenia koncepcji CISC i 
RISC oraz w niewielkim 
stopniu krytycznie oce-
nia swoją wiedzę z za-
kresu architektury kom-
puterów 

oraz zna zasady prze-
twarzania potokowego 

zna również organiza-
cję procesorów wielo-
rdzeniowych i zasady 
organizacji superkom-
puterów 

K01 

nie jest gotowy krytycz-
nie oceniać posiadaną 
wiedzę z zakresu archi-
tektury i organizacji 
komputerów i nie ma 
świadomości znaczenia 
tej wiedzy w rozwiązy-
waniu problemów po-
znawczych i praktycz-
nych w zakresie infor-
matyki. 

jest gotowy w zadowa-
lającym stopniu krytycz-
nie oceniać posiadaną 
wiedzę z zakresu archi-
tektury i organizacji 
komputerów oraz ma 
świadomość znaczenia 
tej wiedzy w rozwiązy-
waniu problemów po-
znawczych i praktycz-
nych w zakresie infor-
matyki. 

jest w pełni gotowy kry-
tycznie oceniać posia-
daną wiedzę z zakresu 
architektury i organiza-
cji komputerów oraz ma 
świadomość znaczenia 
tej wiedzy w rozwiązy-
waniu problemów po-
znawczych i praktycz-
nych w zakresie infor-
matyki. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr inż. Witold Komorowski 
 

http://wazniak.mimuw.edu.pl/
http://www.wwsi.edu.pl/pg/videos/
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/17 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Architektura systemów komputerowych 2 – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: drugi 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien mieć zaliczony przedmiot „Architektura systemów komputerowych 1” lub przedmiot ekwiwa-

lentny 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętność programowania w prostym asemble-
rze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 30 16 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 95 109 

RAZEM 125 125 

Punkty ECTS 5 5 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi analizować proste programy w języku asemblera K-IN_U_07  

U02 potrafi pisać proste programy w języku asemblera  K-IN_U_07  

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej 
w oparciu o zasady etyki zawodowej, a także kultywowania tra-
dycji i dorobku związanego z wykonywanym zawodu informa-
tyka 

K-IN_K04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Prosty przykład architektury. Lista rozkazów. Język asemblera. Kodowanie 

rozkazów). Przykłady programów asemblerowych. 
U01 

2 
Program w języku asemblera. Pisanie i uruchamianie programów w języku 

asemblera 

U02 

K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 ćwiczenia  -  analiza modelu komputera (2K+)  

 ćwiczenia laboratoryjne – symulacja pracy krokowej. 
 

PRACA INDYWIDUALNA  

 przygotowanie do ćwiczeń 

 przygotowanie się do kolokwium 
 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Komorowski  W., Krótki kurs architektury i organizacji komputerów, Mikom, 2004. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Tanenbaum  A.,  Strukturalna organizacja systemów komputerowych, Helion, 2006. 
2. Komorowski  W., Architektura komputerów. Model CISC. DWSPiT, 2010 
 

 

NETOGRAFIA: 
1. http://wazniak.mimuw.edu.pl 
2. http://www.wwsi.edu.pl/pg/videos/ 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

U01   x      

U02   x  x    

 

http://wazniak.mimuw.edu.pl/
http://www.wwsi.edu.pl/pg/videos/
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KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

 kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

U1 

student nie speł-
nia efektów w 
stopniu wyma-
ganym na ocenę 
dostateczną 

potrafi zanalizować 
krótki program bez 
procedur i skoków 
warunkowych 

potrafi zanalizować 
program zawiera-
jący skoki warun-
kowe i wywołania 
procedur 

potrafi zanalizować 
program zawiera-
jący skoki warun-
kowe, procedury i 
dyrektywy asem-
blera 

U2 

potrafi napisać krótki 
program bez proce-
dur i skoków warun-
kowych 

potrafi napisać pro-
gram zawierający 
skoki warunkowe i 
wywołania procedur 

potrafi napisać pro-
gram zawierający 
skoki warunkowe, 
procedury i dyrek-
tywy asemblera 

K01 

jest tylko w ograni-
czonym zakresie  go-
towy do odpowie-
dzialnego pełnienia 
roli zawodowej 
w oparciu o zasady 
etyki zawodowej.  

jest gotowy do od-
powiedzialnego peł-
nienia roli zawodo-
wej w oparciu o za-
sady etyki zawodo-
wej.  

jest gotowy do od-
powiedzialnego peł-
nienia roli zawodo-
wej w oparciu o za-
sady etyki zawodo-
wej, a także kulty-
wowania tradycji i 
dorobku związa-
nego z wykonywa-
nym zawodu infor-
matyka 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż.  Witold Komorowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/18 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Problemy społeczne i zawodowe informatyki 
Semestr studiów: pierwszy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien dysponować ogólnymi wiadomościami z informatyki na poziomie szkoły średniej. 

 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Głównym celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę odnoszącą się do aktualnych wy-
darzeń społecznych i gospodarczych mających wpływ na rozwój zawodowy informatyka. 
Cele szczegółowe: 

 zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami etycznymi w obrębie szeroko ujmo-
wanej informatyki; 

 zapoznanie studentów wybranymi problemami prawnymi i zjawiskami ekonomicznymi zwią-
zanymi z wykonywaniem zawodu informatyka 

 wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą uwarunkowań działalności inżynierskiej. 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 10 17 

RAZEM 25 25 

Punkty ECTS 1 1 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 

wyjaśnia podstawowe zagadnienia ważne z punktu widzenia 
problemów społecznych i zawodowych informatyki, w tym: rynek 
pracy informatyka, społeczny kontekst informatyki, ochrona da-
nych osobowych, system patentowy i zagadnienia prawne, ry-
zyko i odpowiedzialność związaną z systemami informatycz-
nymi, a także zasady etyczne w informatyce oraz metody i tech-
niki zarządzania czasem. 

K-IN_W_17 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi przygotować pisemne opracowanie dotyczące wybra-
nego prawnego lub społecznego aspektu informatyki. 

K-IN_U_20  
K-IN_U_19 

U02 

potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań informatycz-
nych – dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne 
i etyczne, a także rozumie powiązania informatyki z innymi ob-
szarami nauk. 

K-IN_U_20 

U03 potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespo-
łową podczas realizacji projektów informatycznych. 

K-IN_U_21 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wyko-
nywaniem zawodu informatyka.  

K-IN_K_01 
K-IN_K_04 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 

Społeczny kontekst informatyki 
- nowoczesne społeczeństwo informacyjne 
- bezpieczeństwo systemów informatycznych, cyberprzestępczość 
- globalna sieć Internet – cechy i możliwości 
- metody komunikowania się, usługi, zagrożenia 
- ochrona własności intelektualnej publikowanej w sieci WWW 

W01, U02,U03 
 

2 

System patentowy i zagadnienia prawne. Podstawowe zagadnienia 
prawne z zakresu prawa autorskiego i licencji 
- prawo autorskie – majątkowe i osobiste 
- prawa autorskie w Internecie 
- prawo autorskie – zakres przedmiotowy i podmiotowy, powstanie i 
czas ochrony praw autorskich, ograniczenia w wykonywaniu prawa, 
przeniesienie autorskich praw majątkowych, dozwolony użytek 
własny, przedruk i swoboda cytowania, regulacje szczególne w 
zakresie programów komputerowych i utworów audiowizualnych 
- licencje, oprogramowanie komputerowe 

W01, U02, U03 

3 

Ochrona danych osobowych 
- przepisy prawne 
- zadania GIODO 
- zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych w 
przedsiębiorstwie 

W01, U02, U03 
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4 

Ryzyko i odpowiedzialność związana ze systemami informatycznymi 
- bezpieczeństwo 
- zagrożenia informatyczne 
- ataki na serwery 
- techniki włamań do systemów 
- techniki destabilizacji systemów 

W01, U02, U03 

5 
Zasady etyczne w informatyce: 
pojęcie etyki, kodeksu etycznego, kontrowersje wokół etyki zarodowej in-
formatyka. 

W01, U02, U03 

6 
Zarządzanie czasem 
- metody 
- techniki 

W01, U02, U03 

7 

Rynek pracy dla informatyka 
- zawody informatyczne 
- wynagrodzenia informatyków 
- rynek pracy IT 
- firmy branży IT 
- przedsiębiorczość informatyka 
- formy pracy dla informatyków 
- kształcenie informatyków, zawody informatyczne 
- telepraca. 

W01, U01, U02, 
U03, 

8 

Internet w Polsce. 
- Nowe formy konsumpcji, eBiznes, innowacje zagrożenia w sieci 
- Sklep internetowy 
- E-usługi — marże w wysokości 500% i wyższe 
- Badania skuteczności - jak szybko sprawdzić, co działa, a co nie 
- Marketing w sieci - najlepsze i najprostsze sposoby 
- Przyszłość e-biznesu - czyli co będzie na topie. 

W01, U01, U02, 
U03 

9 Sprawdzian. 
W01, U01, U02, 

U03 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

 wykład problemowy połączony z pokazem multimedialnym 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu 
 przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu w firmie pisemnej 

  

LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Waglowski Piotr, Prawo w sieci Zarys regulacji Internetu, HELION, Gliwice 2005. 
2. Kostański Piotr, Marek Dawid (red. naukowa), Prawo własności intelektualnej, Wolters 

Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2008 
3. Cieciura M. Wybrane zagadnienia społeczne i zawodowe informatyki, Vizja PressIT, War-

szawa 2009. 
 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1.  Kulesza J.,   Ius internet Między prawem a etyką, WAiP, 2010. 
 
 

NETOGRAFIA: 
1. Centralny Instytut Ochrony Pracy Panstwowy Instytut Badawczy http://www.ciop.pl 
2. Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka http://www.eucip.pl 
3. Klub Rozwoju Technik Informacyjnych http://www.e-administracja.org.pl 
4. Centrum Konsultacyjne AKME Siecioholizm http://www.siecioholizm.eu 
5.  Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacji EITCA http://studia.complearn.pl 
6.  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl 
7. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera http://www.imp.lodz.pl/index.php 

http://www.ciop.pl/
http://www.eucip.pl/
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8. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji http://www.piit.org.pl 
9. http://mumelab01.amu.edu.pl/Wprowadzenie-HTML/KO-03-01.html 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01      x   

U01-U03     x x   

K01     x    

 

KRYTERIA OCENY 

Efekt 
kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01, U01-U03 
K01 

Student nie potrafi 
scharakteryzować 
podstawowych za-
gadnień z zakresu in-
formatyki. Nie identy-
fikuje dylematów 
związanych z zawo-
dem informatyka 

Student potrafi 
scharakteryzować 
podstawowe zagad-
nienia z zakresu in-
formatyki. Student 
identyfikuje dylematy 
związane z zawodem 
informatyka. 

Student potrafi 
ponadto dobrze 
zarządzać cza-
sem. Student po-
prawnie identyfi-
kuje i rozstrzyga 
dylematy moralne 
związane z wyko-
nywaniem za-
wodu informatyka 
 
 

Student dodatkowo 
potrafi prawidłowo 
dobrać właściwe na-
rzędzia informa-
tyczne do odpowied-
nich celów. Student 
bardzo dobrze iden-
tyfikuje i rozstrzyga 
dylematy moralne 
związane z wykony-
waniem zawodu in-
formatyka. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr inż. Benedykt Bryłka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piit.org.pl/
http://mumelab01.amu.edu.pl/Wprowadzenie-HTML/KO-03-01.html


67 

  
Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/19 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania 1 – zajęcia teoretyczne 
Semestr studiów: drugi 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien wykazać się znajomością matematyki na poziomie szkoły średniej oraz dysponować 
wiedzą z zakresu operatorów i funkcji logicznych, a także znać podstawy architektury systemów kom-
puterowych. 

 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Przyswojenie podstawowych pojęć teorii i praktyki programowania 
 Poznanie procesu tworzenia programu 
 Poznanie ogólnej struktury programu w reprezentatywnym środowisku programistycznym 
 Zapoznanie się z podstawowymi elementami wybranego języka programowania 

imperatywnego 
 Opanowanie przez studentów podstaw teoretycznych metodologii tworzenia programów 

w wybranym środowisku. 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna pojęcie algorytmu i metod implementacji programowej algorytmów 
oraz zasady programowania strukturalnego 

K-IN_W_11 

W02 ma wiedzę o podstawowych konstrukcji języków algorytmicznych K-IN_W_05 

W03 ma wiedzę o sposobie reprezentacji danych w pamięci komputera K-IN_W_07 

W04 
jest wyposażony w zaawansowaną wiedze w zakresie wybranego ję-
zyka programowania strukturalnego i związanego z nim środowiska 
programistycznego 

K-IN_W_11 

w zakresie umiejętności 

U01 

potrafi objaśniać metody implementacji programowej algorytmów oraz 
omawiać zasady programowania strukturalnego. Student potrafi doko-
nać krytycznej oceny istniejących rozwiązań technicznych w tym zakre-
sie. 

K-IN_U19 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 ma wykształconą zdolność współpracy z otoczeniem i pracy zespoło-
wej przy formułowaniu i analizie algorytmów K-IN_K_03 

K02 
jest zdolny do  korzystania z mediów społecznościowych i konsultacji 
indywidualnych przy pogłębianiu wiedzy z zakresu języków i metod pro-
gramowania 

K-IN_K_03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 

Podstawowe pojęcia: algorytm, program, programowanie, język programo-
wania, kompilacja, źródłowa i wynikowa postać programu. Proces tworze-
nia programu. Struktura programu źródłowego, jednostki składniowe ję-
zyka 

W01 

2 Typy wartości, zmienne, reprezentacja danych  w pamięci. Deklarowanie 
zmiennych i stałych w programie. Komunikacja programu z otoczeniem 

W03 
 

3 Operatory i wyrażenia. Hierarchia operatorów. Instrukcje sterujące if, if-
else, switch 

W02 

4 Instrukcje powtarzające i ich wykorzystanie w algorytmach. 
W02 
W04 

5 
Zmienne wskaźnikowe i arytmetyka wskaźników, funkcje i ich typy, definio-
wanie funkcji, argumenty we/wy funkcji i przekazywanie wyników przez 
wartość, wskaźnik, referencję 

W04 

6 Strukturalny paradygmat programowania, przykłady programów wykorzy-
stujących funkcje własne 

W04 

7 
Operacje na zmiennych tablicowych, indeksowe i wskaźnikowe odwołania 
do elementów tablicy, przekazywanie tablic do funkcji własnych, przykłady 
programów 

W03 

8 Struktury – deklaracja, składowe struktur i atrybuty dostępu, przykłady ope-
racji na tablicy struktur 

W03 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

 wykład konwencjonalny z zastosowaniem technik informatycznych 
 wykład konwersatoryjny 
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PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 analiza źródeł internetowych 
 samodzielne studia literaturowe nad wskazanym problemem 
 opracowanie zadań programistycznych 
 przygotowanie do pracy zaliczeniowej i egzaminu 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Liberty J., C++ dla każdego, Wyd. Helion, 2002 
2. Neapolitan R., Naimipour K., Podstawy algorytmów z przykładami w C++, Wyd. Helion, 2004 
3. Stroustrup B., Jezyk C++, WNT, Warszawa 2004 
4. Grębosz J., Symfonia C++, Standard Editions, Kraków, 2005, 2008, 2010 

 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Sedgewick R., Algorytmy w C++, Wyd. RM, 1999 
2. Eckel B., Thinking in C++, Wyd. Helion, 2002 
3. Kernighan R., Ritchie C., Język C. PWN, Warszawa 2010. 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzami
n ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwiu
m 

Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningow

e 
Inne 

W01-W04  X   X    

U01, K01, 
K02 

    X    

 
 
 

KRYTERIA OCENY 

Efekt 
kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

 

W01 
Student nie 
spełnia efek-
tów w stop-
niu wymaga-
nym na 
ocenę dosta-
teczną 

Student błędnie definiuje 
niektóre pojęcia lub nie-
dokładnie interpretuje nie-
które etapy przygotowa-
nia programu. 

Student potrafi popraw-
nie zinterpretować więk-
szość pojęć podstawo-
wych i  niezbyt dokład-
nie opisuje proces bu-
dowy programu 

Student bezbłędnie defi-
niuje podstawowe pojęcia 
i dokładnie opisuje proces 
tworzenia programu. 

 

W02 

Student ogólnie zna waż-
niejsze konstrukcje języ-
ków algorytmicznych, ale 
po części źle interpretuje 
ich znaczenie 

Student poprawnie opi-
suje większość pozna-
nych konstrukcji języ-
ków algorytmicznych, 
niezbyt dokładnie inter-
pretując ich znaczenie. 

Student dokładnie opisuje 
wszystkie poznane kon-
strukcje języków algoryt-
micznych oraz ich prze-
znaczenie. 

 

W03 Student nie 
spełnia efek-
tów w stop-

niu wymaga-
nym na 

ocenę dosta-
teczną 

Student zna reprezenta-
cję prostych typów da-
nych, lecz popełnia błędy 
przy analizie konkretnych 
przykładów. 

Student zna reprezenta-
cję ważniejszych typów 
danych, ale popełnia 
błędy,  lub ma trudności  
w pokazaniu przykła-
dów. 

Student potrafi dokładnie 
opisać reprezentację da-
nych różnego typu w pa-
mięci i podać konkretne 
przykłady. 

 

W04 

Student tylko ogólnie zna 
przeznaczenie środowi-
ska programistycznego 
oraz niezbyt dokładnie 
opanował podstawowe 
elementy  języka progra-
mowania. 

Student zna ogólnie 
podstawowe opcje śro-
dowiska oraz wykazuje 
pewne braki w znajomo-
ści konstrukcji języko-
wych. 

Student biegle opisuje 
możliwości środowiska 
programistycznego oraz 
podstawowe konstrukcje 
wybranego języka. 
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U01 

Student potrafi objaśniać 
metod implementacji pro-
gramowej algorytmów. 
oraz omawiać niektóre 
zasady programowania 
strukturalnego.  

Student potrafi obja-
śniać metody imple-
mentacji programowej 
algorytmów oraz omó-
wić wszystkie zasady 
programowania struktu-
ralnego.  

Student potrafi objaśniać 
metody implementacji 
programowej algorytmów 
oraz omawiać zasady 
programowania struktu-
ralnego. Student potrafi 
dokonać krytycznej oceny 
istniejących rozwiązań 
technicznych w tym za-
kresie. 

 

K01 

Student tylko sporadycz-
nie konsultuje się z oto-
czeniem, niechętnie wy-
mienia doświadczenia i 
wiedzę z  prowadzącym 
lub kolegami. 

Student sporadycznie 
współpracuje 
z kolegami, czasami 
jest aktywny na wykła-
dzie, zadając pytania, 
lub dyskutując. 

Student jest otwarty na 
współpracę z otocze-
niem, chętnie dyskutuje z 
kolegami i prowadzącym, 
często proponując własne 
oryginalne rozwiązania. 

 

K02 

Student potrafi korzystać 
ze źródeł internetowych 
do pozyskiwania wiedzy, 
ale czyni to rzadko i mało 
skutecznie. 

Student z łatwością ko-
rzysta z zasobów sie-
ciowych do pozyskania 
wiedzy, ale nie używa w 
tym celu  mediów spo-
łecznościowych. 

Student z łatwością od-
najduje w sieci potrzebne 
materiały, ponadto wyko-
rzystuje media społecz-
nościowe do wymiany i 
uzyskania informacji. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  prof. dr hab. Adam Sielicki 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/20 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania 1 – zajęcia praktyczne 
Semestr studiów: drugi 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

 znajomość matematyki na poziomie maturalnym 

 znajomość operatorów i funkcji logicznych 

 podstawy architektury systemów komputerowych 
 podstawy programowania – zaliczony wykład 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się środowiskiem programistycznym 
 Wyposażenie studentów w umiejętności programowania strukturalnego 
 Zdobycie przez studentów biegłości w implementacji algorytmów przy wykorzystywaniu 

elementów wybranego języka (instrukcji, bibliotek, struktur danych).   

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 45 24 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 80 101 

RAZEM 125 125 

Punkty ECTS 5 5 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie umiejętności 

U01 ma wykształconą umiejętność biegłego posługiwania się wybranym 
środowiskiem programistycznym. K-IN_U11 

U02 potrafi wykorzystywać elementy danego języka do implementacji algo-
rytmów. 

K-IN_U05 

U03 ma  umiejętność pisania i uruchamiania prostych programów struktu-
ralnych. 

K-IN_U05 
K-IN_U11 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 jest zdolny do współpracy z otoczeniem i pracy zespołowej przy formu-
łowaniu, analizie i implementacji rozwiązań programistycznych. K-IN_K03 

K02 
jest otwarty na korzystanie z mediów społecznościowych i konsultacji 
indywidualnych przy realizacji zadań. K-IN_K01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wybrane, zintegrowane środowisko programistyczne (Dev-C++, Falcon lub MS 
Visual Studio) – nawigacja, menu główne, edytor tekstu.  U01 

2 Pisanie, poprawianie, kompilacja i konsolidacja prostych programów w wybranym 
środowisku 

U01 

3 Elementy dialogu i prosty program liniowy, funkcja główna – użycie funkcji standar-
dowych printf(), scanf(), getch(), getche(). U02 

4 Instrukcje decyzyjne i rozgałęzienia w programie.   U02 

5 Zastosowanie instrukcji iteracyjnych – wzór Newtona, przybliżona suma szeregu 
itp.  U02 

6 Definiowanie funkcji własnych – dekompozycja problemu, wybór argumentów, 
przekazywanie wyników.  U02, U03 

7 Operacje na tablicach, tablice jako argumenty funkcji . U03 

8 Operacje na łańcuchach znakowych. U03 

9 Operacje na tablicy struktur. U03 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

 ćwiczenia laboratoryjne 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 analiza materiałów wskazanych przez wykładowcę 
 samodzielne studia literaturowe nad wskazanym problemem 
 opracowanie zadań programistycznych (projektów) 
 przygotowanie do prac zaliczeniowych  

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Liberty J., C++ dla każdego, Wyd. Helion, 2002 
2. Neapolitan R., Naimipour K., Podstawy algorytmów z przykładami w C++, Wyd. Helion, 2004 
3. Stroustrup B., Jezyk C++, WNT, Warszawa 2004 
4. Grębosz J., Symfonia C++, Standard Editions, Kraków, 2005, 2008, 2010 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Sedgewick R., Algorytmy w C++, Wyd. RM, 1999 
2. Eckel B., Thinking in C++, Wyd. Helion, 2002 
3. Kernighan R., Ritchie C., Język C. PWN, Warszawa 2010. 

 
 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe 
Inne 

U01-U03  
 

 X  X    

K01-K02     X    

 
 

KRYTERIA OCENY 

Efekt 
kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

 

U01 

Student nie 
spełnia efek-
tów w stop-

niu wymaga-
nym na 

ocenę dosta-
teczną 

Student wykorzystuje 
jedynie podstawowe 
możliwości środowiska 
programistycznego. 

Student bez trudności 
stosuje podstawowe op-
cje środowiska, lecz nie 
wykorzystuje w pełni jego 
możliwości. 

Student biegle posłu-
guje się środowiskiem 
programistycznym, wy-
korzystując w pełni jego 
możliwości. 

 

U02 

Student  z trudem im-
plementuje 
opracowane algorytmy, 
popełniając błędy i ko-
rzystając w dużym stop-
niu z pomocy prowa-
dzącego zajęcia. 

Student implementuje 
opracowane algorytmy w 
danym języku programo-
wania, popełniając nie-
wielka liczbę błędów lo-
gicznych lub formalnych. 

Student potrafi szybko 
i bezbłędnie zaimple-
mentować opracowany 
algorytm w pełni wyko-
rzystując elementy ję-
zyka programowania. 

 

U03 

Student nie potrafi do-
brać optymalnie struk-
tury programu i popeł-
nia błędy przy przekazy-
waniu danych pomiędzy 
funkcją główną i funk-
cjami własnymi pro-
gramu. 

Student radzi sobie z pi-
saniem programu, prawi-
dłowo definiuje funkcje 
własne, ale ma trudności 
z właściwym wydziele-
niem funkcji i wskazaniem 
ich argumentów. 
 

Student potrafi optymal-
nie dobrać typy danych 
dla określonego zada-
nia, poprawnie definiuje 
funkcje własne. 

 

K01 

Student rzadko współ-
pracuje z otoczeniem, 
niechętnie wymienia do-
świadczenia z innymi 
osobami. 
 

Student czasami współ-
pracuje 
z kolegami, lecz preferuje 
samodzielną prace nad 
projektem. 

Student jest otwarty na 
współpracę  
z kolegami i prowadzą-
cym, często dyskutuje 
nad różnymi metodami 
implementacji algo-
rytmu. 

K02 Student potrafi korzy-
stać ze źródeł interneto-
wych, ale czyni 
to rzadko i niezbyt efek-
tywnie. 

Student z łatwością od-
najduje w sieci materiały 
potrzebne do realizacji 
projektu, ograniczając się 
do potrzeb danego zada-
nia. 

Student z łatwością od-
najduje w sieci mate-
riały potrzebne do reali-
zacji projektu, ponadto 
wykorzystuje sieć do 
uzyskania nowych 
umiejętności. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  prof. dr hab. Adam Sielicki 

 



74 

  
Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/21 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania 2 – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: trzeci 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien wykazywać się wiedzą z zakresu przedmiotu „Podstawy programowania 1” oraz wie-
dzą z zakresu architektury systemów komputerowych. 

 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Zapoznanie studentów z podstawami złożonych i dynamicznych struktur danych 
 Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu obiektowego podejścia do analizy zadań i budowy 

programów 
 Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu elementów metodologii programowania 

obiektowego. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna i rozumie obiektowe podejścia do analizy i formułowania zadań K-IN_W_12 

W02 ma wiedzę na temat paradygmatu i metod programowania obiekto-
wego 

K-IN_W_12 

W03 zna i identyfikuje elementy składniowe wybranego języka niezbędne w 
programowaniu obiektowym 

K-IN_W_12 

W04 
zna i rozumie definicje, przeznaczenia oraz potrafi wskazać przykłady 
zastosowań  dynamicznych struktur danych 

K-IN_W_06 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 jest zdolny do współpracy z otoczeniem i pracy zespołowej przy formu-
łowaniu i analizie problemów K-IN_K_03 

K02 
potrafi korzystać z mediów społecznościowych i konsultacji indywidual-
nych przy pogłębianiu wiedzy z zakresu języków i metod programowa-
nia obiektowego 

K-IN_K_03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe Symbol efektów  
kształcenia 

1 Obiektowe wejście i wyjście, wstawianie i pobieranie danych ze strumienia, opera-
tory << oraz >> 

W03 

2 Obiektowe podejście do analizy zadań i realizacji projektów. W01 

3 Pojęcie klasy i jej składowe, dostęp do danych i metod klasy, deklarowanie obiek-
tów danej klasy, opis przykładowego programu 

W02 
W03 

4 Konstruktory i destruktory i ich zastosowania, użycie list inicjacyjnych W04 

5 Budowanie klas – sekcje, niestatyczne i statyczne zmienne i funkcje klasy, funkcje 
i klasy zaprzyjaźnione 

W02 
W03 

6 Dziedziczenie i jego schematy, definiowanie klas pochodnych, zastosowania W03 

7 Operatory przydziału pamięci dynamicznej new, delete, dynamiczne struktury da-
nych: drzewa, listy, stosy, kolejki 

W04 

8 
Tworzenie prostej listy jednokierunkowej, funkcje dopisywania elementu do po-
czątku i końca listy, kasowanie elementu, szukanie i zliczanie elementów, operacje 
na stosie i kolejce 

W04 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

 wykład konwencjonalny i problemowy z wykorzystaniem technik informatycznych 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 analiza źródeł internetowych 
 samodzielne studia literaturowe nad wskazanym problemem 
 opracowanie zadań programistycznych 
 przygotowanie do prac zaliczeniowych i egzaminu 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Liberty J., C++ dla każdego, Wyd. Helion, 2002 
2. Neapolitan R., Naimipour K., Podstawy algorytmów z przykładami w C++, Wyd. Helion, 2004 
3. Stroustrup B., Jezyk C++, WNT, Warszawa 2004 
4. Grębosz J., Symfonia C++, Standard Editions, Kraków, 2005, 2008, 2010 

 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Sedgewick R., Algorytmy w C++, Wyd. RM, 1999. 
2. Eckel B., Thinking in C++, Wyd. Helion, 2002 

3. Kernighan R., Ritchie C., Język C. PWN, Warszawa 2010. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01-W04  X X  X    

K01-K02     X    

 
 

KRYTERIA OCENY 

Efekt 
kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

 

W01 

Student nie 
spełnia  
efektów 

w stopniu  
wymaganym 

na ocenę  
dostateczną 

Student zna definicję po-
dejścia obiektowego i pod-
stawowe niektóre pojęcia, 
lecz ma trudności z ich za-
stosowaniem w konkret-
nym zadaniu.  

Student w zasadzie po-
trafi  obiektowo zinter-
pretować zadanie, ale 
popełnia błędy przy 
określeniu  składowych 
obiektu. 

Student potrafi obiektowo 
interpretować dane zada-
nie, prawidłowo określa 
obiekt oraz jego składowe. 

 

W02 
Student zna ogólny prze-
bieg tworzenia programu 
obiektowego, ale błędnie 
opisuje przebieg i przezna-
czenie niektórych jego eta-
pów. 

Student zna ogólnie 
przebieg tworzenia pro-
gramu obiektowego, 
lecz tylko pobieżnie po-
trafi opisać jego etapy. 

Student dokładnie opisuje 
proces tworzenia programu 
obiektowego i potrafi do-
kładnie opisać jego 
etapy. 

 

W03 
Student zna ogólnie skład-
nię większości obiektowych 
elementów języka, ale ma 
znaczne trudności w anali-
zie przykładów ich zastoso-
wań. 

Student  zna  składnię 
i przeznaczenie więk-
szości obiektowych ele-
mentów języka, ale po-
pełnia błędy,  pokazu-
jąc przykłady ich zasto-
sowania.  

Student potrafi dokładnie 
opisać składnię i przezna-
czenie wszystkich pozna-
nych elementów 
języka stosowanych w pro-
gramowaniu obiektowym 
oraz pokazać przykłady za-
stosowań. 

 

W04 
Student zna opisane na 
wykładzie struktury danych 
i prostsze funkcje, ale tylko 
z dużą pomocą potrafi sku-
tecznie zdefiniować funkcję 
własną dla konkretnego za-
dania. 

Student zna opisane na 
wykładzie dynamiczne 
struktury danych i ich 
zastosowania oraz 
przykładowe funkcje, 
ale ma trudności przy 
samodzielnym opraco-
waniu odpowiednich 
funkcji własnych. 

Student  ma pełną wiedzę 
w zakresie budowy i wyko-
rzystania dynamicznych 
struktur danych i bez trudu 
definiuje funkcje  operujące 
na tych strukturach. 

 

K01 
Student tylko sporadycznie 
konsultuje się z otocze-
niem, niechętnie wymienia 
doświadczenia i wiedzę z  
prowadzącym lub kole-
gami. 

Student sporadycznie 
współpracuje 
z kolegami, czasami 
jest aktywny na wykła-
dzie, zadając pytania, 
lub dyskutując. 

Student jest otwarty na 
współpracę z otoczeniem, 
chętnie dyskutuje z kole-
gami i prowadzącym, czę-
sto proponując własne ory-
ginalne rozwiązania. 

 

K02 
Student potrafi korzystać 
ze źródeł internetowych do 
pozyskiwania wiedzy, ale 
czyni to rzadko i mało sku-
tecznie. 

Student z łatwością ko-
rzysta z zasobów sie-
ciowych do pozyskania 
wiedzy, ale nie używa w 
tym celu  mediów spo-
łecznościowych. 

Student z łatwością odnaj-
duje w sieci potrzebne ma-
teriały, ponadto wykorzy-
stuje media społeczno-
ściowe do wymiany i uzy-
skania informacji. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  prof. dr hab. Adam Sielicki 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/22 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania 2 – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: trzeci 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien dysponować wiedzą z zakresu podstaw architektury systemów komputerowych 

oraz z przedmiotu „Podstawy programowania 1”. 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Wykształcenie u studentów umiejętności pisania i uruchamiania programów obiektowych 

 Wyposażenie studentów w umiejętność wykorzystania dynamicznych struktur danych 
w rozwiązywaniu zadań programistycznych 

 Wykształcenie u studentów biegłości w posługiwaniu się wybranym środowiskiem programowania 
obiektowego. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 45 24 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 80 101 

RAZEM 125 125 

Punkty ECTS 5 5 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 jest przygotowany do biegłego posługiwania się wybranym obiekto-
wym środowiskiem programistycznym 

K-IN_U11 

U02 ma wykształconą umiejętność wykorzystania narzędzi obiektowych 
danego języka do rozwiązywania zadań programistycznych K-IN_U12 

U03 potrafi efektywnie wykorzystać dynamiczne struktury danych K-IN_U05 
K-IN_U11 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
jest zdolny do współpracy z otoczeniem i pracy zespołowej przy for-
mułowaniu, analizie i implementacji rozwiązań programistycznych K-IN_K03 

K02 ma wykształconą zdolność korzystania z mediów społecznościo-
wych i konsultacji indywidualnych przy realizacji zadań. K-IN_K01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Uruchamianie programów z zastosowaniem obiektowego wejścia i wyjścia oraz 
funkcji i operatorów alokacji pamięci.  U01 

2 Budowa i uruchomienie przykładowego programu obiektowego, obserwacja dzia-
łania konstruktorów i destruktorów. U01 

3 Opracowanie programu stosującego konstruktory i destruktory. U02 

4 Praca nad programem z klasą bazową i pochodną, obserwacja różnych schema-
tów dziedziczenia U02 

5 Programy obiektowe z wykorzystaniem klas i funkcji zaprzyjaźnionych. U02 

6 Zastosowanie funkcji wirtualnych w przykładowych programach. U02 

7 Obiektowa realizacja programów wykorzystujących dynamiczne struktury listowe. U02, U03 

8 Definiowanie funkcji własnych operujących na strukturach listowych. U03 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

 ćwiczenia laboratoryjne 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 analiza materiałów wskazanych przez wykładowcę 
 samodzielne studia literaturowe nad wskazanym problemem 
 opracowanie zadań programistycznych (projektów) 
 przygotowanie do prac zaliczeniowych 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Liberty J., C++ dla każdego, Wyd. Helion, 2002 
2. Neapolitan R., Naimipour K., Podstawy algorytmów z przykładami w C++, Wyd. Helion, 2004 
3. Stroustrup B., Jezyk C++, WNT, Warszawa 2004Grębosz J., Symfonia C++, Standard Editions, 

Kraków, 2005, 2008, 2010 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Sedgewick R., Algorytmy w C++, Wyd. RM, 1999 
2. Eckel B., Thinking in C++, Wyd. Helion, 2002 
3. Kernighan R., Ritchie C., Język C. PWN, Warszawa 2010. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

U01-U03   X  X    

K01-K02     X    

 
 

KRYTERIA OCENY 

Efekt 
kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

 

U01 

Student nie 

spełnia efektów 

w stopniu wyma-

ganym na ocenę 

dostateczną 

Student wykorzystuje 
jedynie podstawowe 
możliwości środowiska 
programistycznego. 

Student bez trudności 
stosuje podstawowe op-
cje środowiska, lecz nie 
wykorzystuje w pełni 
jego możliwości. 

Student biegle posłu-
guje się środowiskiem 
programistycznym, 
wykorzystując w pełni 
jego możliwości. 

 

U02 

Student  potrafi pisać 
proste programy obiek-
towe, ale nie 
wie,  jak stosować nie-
które dostępne w da-
nym języku narzędzia 
programowania obiek-
towego.  

Student umie formuło-
wać zadania i tworzyć 
programy obiektowe, 
ale nie potrafi wykorzy-
stać bardziej złożonych 
narzędzi programowa-
nia obiektowego do-
stępnych w danym ję-
zyku, 
np. funkcji wirtualnych. 

Student potrafi bez-
błędnie sformułować 
problem w ujęciu 
obiektowym i opraco-
wać odpowiedni pro-
gram z wykorzysta-
niem wszystkich na-
rzędzi obiektowych 
danego języka.  

 

U03 

Student  umie operować 
tylko na niektórych  
strukturach dynamicz-
nych i nie potrafi definio-
wać bardziej złożonych 
funkcji operujących na 
tych strukturach. 

Student umie wykorzy-
stać w programie dyna-
miczne struktury da-
nych, wykorzystując 
podstawowe funkcje 
operujące na tych struk-
turach, ale z trudem sa-
modzielnie definiuje 
funkcje bardziej zło-
żone. 

Student umie efektyw-
nie wykorzystywać dy-
namiczne struktury 
danych, bezbłędnie  
wykorzystuje i defi-
niuje funkcje operu-
jące na drzewach 
i strukturach listo-
wych. 

 

K01 

Student rzadko współ-
pracuje z otoczeniem, 
niechętnie wymienia do-
świadczenia z innymi 
osobami. 
 

Student czasami współ-
pracuje 
z kolegami, lecz prefe-
ruje samodzielną prace 
nad projektem. 

Student chętnie 
współpracuje z kole-
gami i prowadzącym, 
często dyskutując nad 
różnymi metodami im-
plementacji algo-
rytmu. 

 

K02 

Student potrafi korzy-
stać ze źródeł interneto-
wych, ale czyni 
to rzadko i niezbyt efek-
tywnie. 

Student z łatwością od-
najduje w sieci mate-
riały potrzebne do reali-
zacji projektu, ograni-
czając się do potrzeb 
danego zadania. 

Student z łatwością 
odnajduje w sieci ma-
teriały potrzebne do 
realizacji projektu, po-
nadto wykorzystuje 
sieć do uzyskania no-
wych umiejętności. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  Prof. dr hab. Adam Sielicki 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/23 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Języki i paradygmaty programowania – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: czwarty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien mieć wiedzę z obszaru podstaw programowania w języku C i C++, podstaw  algorytmiki 

i logiki oraz podstaw matematyki. 

 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Wyposażenie studentów w wiedzę przygotowującą do samodzielnego opracowania koncepcji 
programu wynikającej z paradygmatów programowania obiektowego 

 Zapoznanie studentów z językiem programowania obiektowego C# i zastosowania go w 
praktyce 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 35 42 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 
wyjaśnia podstawowe pojęcia obiektowości: klasy, obiekty, metody, 
konstruktory, dziedziczenie, polimorfizm, enkapsulacja, struktury abs-
trakcyjne, mechanizmy dostępu. 

K-IN_W_05 
K-IN_W_06 

W02 wyjaśnia typowe algorytmy rozwiązywania problemów programowych 
z zastosowaniem technik obiektowych oraz ich użycie. K-IN_W_06 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
podejmuje polemikę na temat wyboru języka programowania obiekto-
wego i środowiska programowego do realizacji zadań oraz metod i 
struktur danych. 

K-IN_K_01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie do języka C#, środowiska programistyczne MS Visual, struktura 
aplikacji, przetwarzanie konsolowe i okienkowe. W01, W02 

2 Elementy języka uwzględniające: typy podstawowe, operatory, instrukcje proste i 
złożone, zasięg zmiennych, kwalifikatory dostępu. W01, W02 

3 Struktury danych statyczne i dynamiczne – zmienne i tablice. W01, W02 

4 Programowanie obiektowe – klasy, obiekty, metody, atrybuty. Hierarchia klas. W01, W02 

5 Podstawowe sposoby wejścia/wyjścia, klasy i metody konsolowego wejścia/wyj-
ścia. W01, W02 

6 Konstruktory, tworzenie i inicjowanie obiektów. W01, W02 

7 Dziedziczenie, zasięg zmiennych, enkapsulacja, obszary nazw. W01, W02 

8 Strumienie i metody obsługi wejścia/wyjścia, strumienie bajtowe i tekstowe. Ob-
sługa plików. W01, W02 

9 Zgłaszanie, deklaracja i obsługa wyjątków. Techniki obsługi wyjątków W01, W02 

10 Graficzny interfejs użytkownika GDI - aplikacje okienkowe. SDI i MDI. W01, W02, K01 

11 Programowanie zdarzeniowe interfejsy i techniki obsługi zdarzeń. W01, W02, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

 wykład konwencjonalny połączony z dyskusją dydaktyczną 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i dodatkowymi materiałami 
 Przygotowanie się do kolokwium 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. A.Boduch, “Wstęp do programowania w języku C#”, Helion 2006. 
2. S.Perry, „C# i .NET”, Helion 2006 
3. A.Trolsen, „Język C# i platforma .NET”, PWN 2006. 
4. I. Horton,, Visual 2005, Helion 2007. 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. A. Jones, „C# Księga przykładów”, Microsoft 2006. 
 

NETOGRAFIA: 
1. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip6

f7e7_PTAhWlBZoKHcjFATkQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fc-

sharp.ue.katowice.pl%2Fksiazka%2Fc_sharp_wer1_1.pdf&usg=AFQjCNHZS_VNgmT09pVg3oFtcVbMF

eab8g 

2. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwip6f7e7_PTAhWlBZ

oKHcjFATkQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fbc.pollub.pl%2FContent%2F6044&usg=AFQjCNHRw3_aOF

QP9CAj-PivQqpbf2yauw&cad=rja 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Aktywność na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01 x    x    

W02 x    x    

K01     x    

 

KRYTERIA OCENY 
 

Efekt kształ-
cenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01-W02 
K01 

Student nie 
spełnia efektów 
na ocenę dosta-

teczną 

Student wyjaśnia bar-

dzo płytko podsta-

wowe pojęcia.  

Student wyjaśnia prawi-
dłowo podstawowe po-
jęcia obiektowości: 
klasy, obiekty, metody, 
konstruktory, dziedzi-
czenie, polimorfizm, en-
kapsulacja, struktury 
abstrakcyjne, mechani-
zmy dostępu. Potrafi 
podjąć poprawnie pole-
mikę na temat wyboru 
języka programowania. 

Student wyjaśnia bar-
dzo dobrze  podsta-
wowe pojęcia obiekto-
wości: klasy, obiekty, 
metody, konstruktory, 
dziedziczenie, poli-
morfizm, enkapsula-
cja, struktury abstrak-
cyjne, mechanizmy 
dostępu. Potrafi pod-
jąć swobodnie pole-
mikę na temat wyboru 
języka programowa-
nia. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr. inż. Jerzy Pisarski 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip6f7e7_PTAhWlBZoKHcjFATkQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fc-sharp.ue.katowice.pl%2Fksiazka%2Fc_sharp_wer1_1.pdf&usg=AFQjCNHZS_VNgmT09pVg3oFtcVbMFeab8g
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip6f7e7_PTAhWlBZoKHcjFATkQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fc-sharp.ue.katowice.pl%2Fksiazka%2Fc_sharp_wer1_1.pdf&usg=AFQjCNHZS_VNgmT09pVg3oFtcVbMFeab8g
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip6f7e7_PTAhWlBZoKHcjFATkQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fc-sharp.ue.katowice.pl%2Fksiazka%2Fc_sharp_wer1_1.pdf&usg=AFQjCNHZS_VNgmT09pVg3oFtcVbMFeab8g
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip6f7e7_PTAhWlBZoKHcjFATkQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fc-sharp.ue.katowice.pl%2Fksiazka%2Fc_sharp_wer1_1.pdf&usg=AFQjCNHZS_VNgmT09pVg3oFtcVbMFeab8g
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwip6f7e7_PTAhWlBZoKHcjFATkQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fbc.pollub.pl%2FContent%2F6044&usg=AFQjCNHRw3_aOFQP9CAj-PivQqpbf2yauw&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwip6f7e7_PTAhWlBZoKHcjFATkQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fbc.pollub.pl%2FContent%2F6044&usg=AFQjCNHRw3_aOFQP9CAj-PivQqpbf2yauw&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwip6f7e7_PTAhWlBZoKHcjFATkQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fbc.pollub.pl%2FContent%2F6044&usg=AFQjCNHRw3_aOFQP9CAj-PivQqpbf2yauw&cad=rja
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/24 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Języki i paradygmaty programowania – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: czwarty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

 Znajomość podstaw programowania w języku C i C++ 
 Znajomość podstaw algorytmiki i logiki 

 Znajomość podstaw matematyki 
 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 
 Wykształcenie u studentów umiejętności opracowania koncepcji programu wynikającej z paradyg-

matów programowania obiektowego 
 Wyposażenie studentów w umiejętność posługiwania się językiem programowania obiektowego 

C# i stosowania go w praktyce 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 45 24 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 30 51 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi określić problem i dokonać wyboru właściwej metody do jego 
realizacji.  K-IN_U_05  

U02 
implementuje podstawowe algorytmy przy użyciu technik obiektowych 
i umie je modyfikować. Umie tworzyć programy interaktywne z użyciem 
okienek i zdarzeń. 

K-IN_U_05 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
podejmuje polemikę na temat wyboru języka programowania obiekto-
wego i środowiska programowego do realizacji zadań oraz metod 
i struktur danych. 

K-IN_K_01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie do języka C#, środowiska programistyczne MS Visual, struktura 
aplikacji, przetwarzanie konsolowe i okienkowe. U01, U02 

2 Elementy języka uwzględniające: typy podstawowe, operatory, instrukcje proste i 
złożone, zasięg zmiennych, kwalifikatory dostępu. 

U01, U02 

3 Struktury danych statyczne i dynamiczne – zmienne i tablice. U01, U02 

4 Programowanie obiektowe – klasy, obiekty, metody, atrybuty. Hierarchia klas. U01, U02 

5 Podstawowe sposoby wejścia/wyjścia, klasy i metody konsolowego wejścia/wyj-
ścia. U01, U02 

6 Konstruktory, tworzenie i inicjowanie obiektów. U01, U02 

7 Dziedziczenie, zasięg zmiennych, enkapsulacja, obszary nazw. U01, U02 

8 Strumienie i metody obsługi wejścia/wyjścia, strumienie bajtowe i tekstowe. Ob-
sługa plików. U01, U02 

9 Zgłaszanie, deklaracja i obsługa wyjątków. Techniki obsługi wyjątków  U01, U02 

10 Graficzny interfejs użytkownika GDI - aplikacje okienkowe. SDI i MDI. U01, U02 

11 Programowanie zdarzeniowe interfejsy i techniki obsługi zdarzeń.   U01, U02 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 ćwiczenia laboratoryjne klasyczne 

 ćwiczenia warsztatowe - techniki i metody programowania 
. 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i dodatkowymi materiałami 
 Przygotowanie się do ćwiczeń warsztatowych i aktywność na ćwiczeniach laboratoryjnych 
 Przygotowanie zadań kontrolnych 
 Przygotowanie się do kolokwium i pracy pisemnej 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. A.Boduch, “Wstęp do programowania w języku C#”, Helion 2006. 
2. S.Perry, „C# i .NET”, Helion 2006. 
3. A.Trolsen, „Język C# i platforma .NET”, PWN 2006. 
4. I.Horton, „Visual 2005” (lub wyższy), Helion 2007. 

 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. A. Jones, „C# Księga przykładów”, Microsoft 2006. 
 

NETOGRAFIA: 
Instrukcje obsługi środowiska programowego i języka C# 

 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

U01 – U02     x x   

K01   x  x    

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01-U02 
K01 

Student nie 
wywiązał się z 
postawach mu 

zadań. 

Student potrafi posługiwać 
się zintegrowanym środo-
wiskiem MS Visual lub in-
nym równoważnym, 
umie zaprogramować pro-
ste algorytmy oraz urucho-
mić je w postaci aplikacji 
konsolowej oraz okienko-
wej. 

Student potrafi zapro-
gramować algorytmy i 
klasy wykorzystując 
dziedziczenie a także 
uruchomić interak-
tywne aplikacje w try-
bie 
okienkowym z uży-
ciem komponentów i 
metod graficznych. 
Powinien też posługi-
wać się plikami  
tekstowych. 

Student potrafi zaprogra-
mować bardziej złożone 
algorytmy z wykorzysta-
niem klas, mechanizmu 
dziedziczenia oraz 
 złożonych struktur da-
nych. Wykazać się umie-
jętnością implementowa-
nia interfejsów oraz uru-
chamiania 
aplikacji w trybie okienko-
wycm z użyciem prostego 
menu korzystając z na-
rzędzi i ich właściwości. 
Umieć 
używać plików teksto-
wych i binarnych. 
Student potrafi testować 
programy. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr. inż. Jerzy Pisarski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/25 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Algorytmy i złożoność obliczeniowa 

Semestr studiów: drugi 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

 Znajomość podstaw matematyki wyższej 
 Znajomość architektury systemów komputerowych 

 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Zapoznanie studentów z pojęciem złożoności obliczeniowej algorytmów 
 Zapoznanie studentów z pojęciem problemu optymalizacyjnego i algorytmu jego rozwiązania 

z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych 
 Wykształcenie u studentów umiejętności określania klasy złożoności obliczeniowej problemu optymalizacji 

oraz obliczania złożoność obliczeniowej algorytmu jego rozwiązywania 
 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia 30 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 115 143 

RAZEM 175 175 

Punkty ECTS 7 7 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 wyjaśnia pojęcie problemu optymalizacji i algorytmu jego rozwiązywa-
nia, pojęcie złożoności obliczeniowej i klas złożoności obliczeniowej. 

K-IN_W_05 
K-IN_W_06 

W02 
wyjaśnia typowe algorytmy rozwiązywania problemów wielomianowych 
i NP-zupełnych, w tym algorytmy sortowania, rekurencyjne, optymali-
zacyjne, genetyczne. 

K-IN_W_06 

w zakresie umiejętności 

U01 określa klasę złożoności obliczeniowej problemu optymalizacji oraz ob-
licza złożoność obliczeniową algorytmu jego rozwiązywania. K-IN_U_05  

U02 implementuje podstawowe algorytmy rozwiązywania problemów opty-
malizacji. K-IN_U_05 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
podejmuje polemikę na temat problematyki związanej ze złożonością 
obliczeniową, problemami optymalizacji i algorytmami ich rozwiązywa-
nia. 

K-IN_K_01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Pojęcie problemu i algorytmu jego rozwiązania W01, U01, K01 

2 Złożoność obliczeniowa algorytmu W01, U01, K01 

3 Kodowanie danych i maszyny Turinga W01, U01 

4 Klasy złożoności problemów decyzyjnych i optymalizacyjnych W01, U01 

5 Metody rozwiązywania problemów NP-zupełnych W02, U02, K01 

6 Algorytmy przybliżone W02, U02, K01 

7 Przykłady algorytmów: sortowania, rekurencyjne, optymalizacyjne, gene-
tyczne 

W02, U02, K01 

8 Struktury językowe i kompilatory U02 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA  

 wykład problemowy z wykorzystaniem technik informatycznych 
 ćwiczenia grupowe i indywidualne 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA 

 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub dodatkowymi materiałami 
 Przygotowanie się do ćwiczeń  
 Przygotowanie się do zaliczenia w formie kolokwium i egzaminu ustnego 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Banachowski L., Diks K., Rytter W. Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa 1999. 
2. Wirth N. Algorytmy + struktury danych + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 1999. 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Michalewicz Z. Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa 1999. 
 

NETOGRAFIA: 
 

1. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwionJDE-
vPTAhXFXSwKHaf_D0gQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.math.uni.lodz.pl%2F~horzel%2Fin-
dex_pliki%2F1_wprowadzenie.pdf&usg=AFQjCNGKb-e9uWeS-1-ECFcU9mYuHnoZMQ&cad=rja 

2. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwionJDE-
vPTAhXFXSwKHaf_D0gQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fachilles.tu.kielce.pl%2FMembers%2Fachrobot%2Farchi-
wum%2Fi-semestr%2Fpdf%2Fpp%2Fpp1_wyklad_16.pdf&usg=AFQjCNH1XhTa57zqE-
gaKMnHuDt5LG91gWQ&cad=rja 

3. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwionJDE-
vPTAhXFXSwKHaf_D0gQFghbMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.cs.put.poznan.pl%2Fakobusinska%2Fdownlo-
ads%2Fwprowadzenie%2Fw5-obliczalnosc_zlozonosc.pdf&usg=AFQjCNEoMbufaNsbJLEoJT-
KxmmPbSWXz7g&cad=rja 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01-W02 x  x  x    

U01-U02   x  x    

K01     x    

 

KRYTERIA OCENY 
 

Efekt 
kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01-W03 

Student nie 
wykazuje 
efektów w 

stopniu wy-
maganym na 
ocenę dosta-

teczną 

Student rozumie naj-
łatwiejsze algo-
rytmy(np. proste algo-
rytmy sortowania) i 
potrafi ocenić ich zło-
żoność obliczeniową 

Student rozumie i potrafi 
omówić bardziej złożone 
algorytmy wykorzystujące 
złożone struktury danych, 
rozpoznaje algorytmy o 
złożoności liniowo-loga-
rytmicznej (np. bardziej 
zaawansowane algo-
rytmy sortujące) 

Student rozumie większość 
omawianych algorytmów 
niezależnie od ich złożono-
ści, rozpoznaje algorytmy o 
złożonościach wielomiano-
wych, logarytmicznych, li-
niowo-logarytmicznych, 
wykłądniczych, rozumie 
pojęcie problemu NP-zu-
pełnego 

U01-U02 

Student potrafi odtwo-
rzyć (np. w postaci 
schematu blokowego 
lub implementacji w 
wybranym języku pro-
gramowania) najła-
twiejsze algo-
rytmy(np. proste algo-
rytmy sortowania) 

Student potrafi i odtwo-
rzyć bardziej złożone al-
gorytmy wykorzystujące 
złożone struktury danych 

Student odtwarza więk-
szość omawianych algoryt-
mów niezależnie od ich zło-
żoności 

K01 

Student podejmuje 
znikomą polemikę na 
tematy związane z tre-
ściami realizowanymi 
na zajęciach. 

Student podejmuje zna-
czącą polemikę na tematy 
związane z treściami rea-
lizowanymi na zajęciach. 

Student podejmuje w pełni 
polemikę na tematy zwią-
zane z treściami realizowa-
nymi na zajęciach. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Adam Tyński 
 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwionJDE-vPTAhXFXSwKHaf_D0gQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.math.uni.lodz.pl%2F~horzel%2Findex_pliki%2F1_wprowadzenie.pdf&usg=AFQjCNGKb-e9uWeS-1-ECFcU9mYuHnoZMQ&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwionJDE-vPTAhXFXSwKHaf_D0gQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.math.uni.lodz.pl%2F~horzel%2Findex_pliki%2F1_wprowadzenie.pdf&usg=AFQjCNGKb-e9uWeS-1-ECFcU9mYuHnoZMQ&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwionJDE-vPTAhXFXSwKHaf_D0gQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.math.uni.lodz.pl%2F~horzel%2Findex_pliki%2F1_wprowadzenie.pdf&usg=AFQjCNGKb-e9uWeS-1-ECFcU9mYuHnoZMQ&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwionJDE-vPTAhXFXSwKHaf_D0gQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fachilles.tu.kielce.pl%2FMembers%2Fachrobot%2Farchiwum%2Fi-semestr%2Fpdf%2Fpp%2Fpp1_wyklad_16.pdf&usg=AFQjCNH1XhTa57zqEgaKMnHuDt5LG91gWQ&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwionJDE-vPTAhXFXSwKHaf_D0gQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fachilles.tu.kielce.pl%2FMembers%2Fachrobot%2Farchiwum%2Fi-semestr%2Fpdf%2Fpp%2Fpp1_wyklad_16.pdf&usg=AFQjCNH1XhTa57zqEgaKMnHuDt5LG91gWQ&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwionJDE-vPTAhXFXSwKHaf_D0gQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fachilles.tu.kielce.pl%2FMembers%2Fachrobot%2Farchiwum%2Fi-semestr%2Fpdf%2Fpp%2Fpp1_wyklad_16.pdf&usg=AFQjCNH1XhTa57zqEgaKMnHuDt5LG91gWQ&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwionJDE-vPTAhXFXSwKHaf_D0gQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fachilles.tu.kielce.pl%2FMembers%2Fachrobot%2Farchiwum%2Fi-semestr%2Fpdf%2Fpp%2Fpp1_wyklad_16.pdf&usg=AFQjCNH1XhTa57zqEgaKMnHuDt5LG91gWQ&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwionJDE-vPTAhXFXSwKHaf_D0gQFghbMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.cs.put.poznan.pl%2Fakobusinska%2Fdownloads%2Fwprowadzenie%2Fw5-obliczalnosc_zlozonosc.pdf&usg=AFQjCNEoMbufaNsbJLEoJTKxmmPbSWXz7g&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwionJDE-vPTAhXFXSwKHaf_D0gQFghbMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.cs.put.poznan.pl%2Fakobusinska%2Fdownloads%2Fwprowadzenie%2Fw5-obliczalnosc_zlozonosc.pdf&usg=AFQjCNEoMbufaNsbJLEoJTKxmmPbSWXz7g&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwionJDE-vPTAhXFXSwKHaf_D0gQFghbMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.cs.put.poznan.pl%2Fakobusinska%2Fdownloads%2Fwprowadzenie%2Fw5-obliczalnosc_zlozonosc.pdf&usg=AFQjCNEoMbufaNsbJLEoJTKxmmPbSWXz7g&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwionJDE-vPTAhXFXSwKHaf_D0gQFghbMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.cs.put.poznan.pl%2Fakobusinska%2Fdownloads%2Fwprowadzenie%2Fw5-obliczalnosc_zlozonosc.pdf&usg=AFQjCNEoMbufaNsbJLEoJTKxmmPbSWXz7g&cad=rja
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/26 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Urządzenia peryferyjne i systemy wbudowane 

Semestr studiów: trzeci 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Znajomość zasad analizy i modelowania oprogramowania. 
Znajomość struktur i funkcjonowania systemów operacyjnych. 
Umiejętność programowania C/C++. 

 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Zapoznanie z zasadami działania i podstawowymi parametrami typowych urządzeń 
peryferyjnych. 

 Przedstawienie budowy i architektury systemów wbudowanych. 
 Algorytmy programowania systemów czasu rzeczywistego.  

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 30 16 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 70 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 
identyfikuje i definiuje kategorie urządzeń peryferyjnych oraz anali-
zuje podstawowe parametry użytkowe optymalne dla wybranej apli-
kacji. 

K-IN_W08 

W02 
wyjaśnia zasady działania oraz oprogramowuje typowe urządzenie 
peryferyjne. 

K-IN_W13 
K-IN_W20 

W03 
zna charakterystyki i podstawowe struktury systemów wbudowa-
nych oraz główne metodyki wytwarzania i środowiska niezbędne do 
oprogramowania systemów czasu rzeczywistego. 

K-IN_W13 
K-IN_W20 

w zakresie umiejętności 

U01 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu na temat urzą-
dzeń peryferyjnych; potrafi integrować uzyskane informacje, doko-
nywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski w celu formułowa-
nia i uzasadniania opinii. 

K-IN_U21  

U02 potrafi konfigurować urządzenia i protokoły komunikacyjne w syste-
mach zawierających urządzenia peryferyjne. K-IN_U22 

U03 potrafi zaimplementować systemy wbudowane. K-IN_U22 
K-IN_U23 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. K-IN_K01 

K02 
ma świadomość roli i znaczenia systemów wbudowanych w przed-
siębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie. K-IN_K04 

K03 
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas 
potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zre-
alizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. 

K-IN_K03 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 

Klasyfikacja urządzeń peryferyjnych systemów elektronicznych i komputerowych.  
Budowa i zasada działania przycisków i klawiatur.  
Klawiatury stykowe i bezstykowe. Organizacja klawiatury PC. Pokrętła analogowe 
(potencjometryczne) i cyfrowe (enkoderowe). Pulpity dotykowe.  
Taksonomia myszy komputerowych. Budowa i zasada działania myszy mecha-
niczno-optycznej i manipulatora kulowego. Myszy optyczne. Manipulatory drąż-
kowe – cyfrowe i analogowe.  
Skanery obrazu (płaskie, rolkowe, bębnowe, samojezdne). Omówienie procesu 
skanowania obrazów kolorowych. Parametry charakteryzujące skanery. 
Czytniki kodów kreskowych. Czujniki CCD i CMOS stosowane w skanerach i czyt-
nikach kodów kreskowych.  

W01 
U01 
U02 
K01 

 

2 

Urządzenia wyjściowe. Drukarki znakowe i mozaikowe. Tworzenie obrazów kolo-
rowych. Drukarki uderzeniowe (igłowe) i bezuderzeniowe. Drukarki atramentowe. 
Budowa i cykl pracy drukarki laserowej. Przegląd rozwiązań ploterów: plotery pła-
skie z głowicą atramentową. 
Port równoległy komputera PC jako interfejs urządzeń peryferyjnych. Podstawowe 
parametry użytkowe urządzeń wyświetlających. Wyświetlacze CRT. Sterowniki ob-
razu systemów komputerowych PC (MGA, EGA, VGA); Akceleratory graficzne. 
Wyświetlacze LCD. Technologie podświetlenia wyświetlaczy (LED, EL, CCFL). 
Wyświetlacze PD, wyświetlacze VFD. Przykładowe sterowniki wyświetlaczy LCD 
dla systemów Embedded: HD44780, SED1520, T6963.  

W02 
U01 
K03 
K01 

3 

Urządzenia komunikacyjne - zasada działania modemów POTS oraz wykorzysta-
nie modemów GSM.  
Pamięci zewnętrzne - parametry użytkowe. Magistrale dyskowe systemów kompu-
terowych. Rejestracja magnetyczna informacji. Napędy dysków twardych i ela-
stycznych. Dyski optyczne. Standardy: CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW Karty pa-
mięciowe Flash. 

W02, U02 
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4 Systemy czasu rzeczywistego – systemy wbudowane. Podstawowe cechy i klasy 
systemów wbudowanych.  

W03, K01 

5 Metodyki wytwarzania systemów czasu rzeczywistego. Przegląd istniejących me-
todyk. Programowanie systemów czasu rzeczywistego w języku C/C++.  W03, U03 

6 Programowanie systemów wbudowanych. Rodzaje programatorów i ich podsta-
wowa funkcjonalność. Programowanie prostych przykładów. W02, U03, K02 

7 Sterowniki logiczne PLC. Zasady działania, rodziny sterowników PLC oraz pod-
stawy programowanie sterowników. W03, K03 

8 Systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Podstawowe funkcje czasu rzeczywi-
stego. W03, K02 

 

METODY KSZTAŁCENIA  

 zajęcia laboratoryjne 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub dodatkowymi materiałami 

 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 

 Przygotowanie się do zaliczenia 
 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Douglass B.P.: Real Time UML Third Edition. Advances in the UML for Real-Time Systems. Adds.-Wsl., 

2004 
2. Barnes J.: Programming in Ada 2005 Addison-Wesley/Prentice-Hall, 2006 
3. Borkowski P. AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego. Helion 2010 
4. Bismor D.: Programowanie systemów sterowania. Narzędzia i metody. WNT, Warszawa, 2013 

 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Szmuc T.: Modele i metody inż. oprogramowania systemów czasu rzeczywistego. Wyd. AGH, 2001 
2. Lal K., T. Rak: RT Linux – system czasu rzeczywistego. Helion 2003 
3. Szymczyk P.: Systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Wyd. AGH,. 2003 

 
 

NETOGRAFIA: 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiN_cjN_PPTA-

hWhB5oKHcqnCw8QFggm-

MAA&url=http%3A%2F%2Fneo.dmcs.p.lodz.pl%2Farm%2Fslajdy%2Fslajdy1_sw.pdf&usg=AFQjCNH3kNAR-

PyBfpvQk9Oh-FrZrW63niQ&cad=rja 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiN_cjN_PPTA-

hWhB5oKHcqnCw8QFghaMAk&url=http%3A%2F%2Fmiroslawzelent.pl%2Fwyklady%2Furzadzenia-peryferyjne-ska-

nery-dukarki-klawiatury-myszki.pdf&usg=AFQjCNGP83e7kIKjXaee-NK1veb34D2llw&cad=rja 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Aktywność na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01-W03   x  x    

U01-U03   x  x    

K01-K03   x  x    

 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiN_cjN_PPTAhWhB5oKHcqnCw8QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fneo.dmcs.p.lodz.pl%2Farm%2Fslajdy%2Fslajdy1_sw.pdf&usg=AFQjCNH3kNARPyBfpvQk9Oh-FrZrW63niQ&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiN_cjN_PPTAhWhB5oKHcqnCw8QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fneo.dmcs.p.lodz.pl%2Farm%2Fslajdy%2Fslajdy1_sw.pdf&usg=AFQjCNH3kNARPyBfpvQk9Oh-FrZrW63niQ&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiN_cjN_PPTAhWhB5oKHcqnCw8QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fneo.dmcs.p.lodz.pl%2Farm%2Fslajdy%2Fslajdy1_sw.pdf&usg=AFQjCNH3kNARPyBfpvQk9Oh-FrZrW63niQ&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiN_cjN_PPTAhWhB5oKHcqnCw8QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fneo.dmcs.p.lodz.pl%2Farm%2Fslajdy%2Fslajdy1_sw.pdf&usg=AFQjCNH3kNARPyBfpvQk9Oh-FrZrW63niQ&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiN_cjN_PPTAhWhB5oKHcqnCw8QFghaMAk&url=http%3A%2F%2Fmiroslawzelent.pl%2Fwyklady%2Furzadzenia-peryferyjne-skanery-dukarki-klawiatury-myszki.pdf&usg=AFQjCNGP83e7kIKjXaee-NK1veb34D2llw&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiN_cjN_PPTAhWhB5oKHcqnCw8QFghaMAk&url=http%3A%2F%2Fmiroslawzelent.pl%2Fwyklady%2Furzadzenia-peryferyjne-skanery-dukarki-klawiatury-myszki.pdf&usg=AFQjCNGP83e7kIKjXaee-NK1veb34D2llw&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiN_cjN_PPTAhWhB5oKHcqnCw8QFghaMAk&url=http%3A%2F%2Fmiroslawzelent.pl%2Fwyklady%2Furzadzenia-peryferyjne-skanery-dukarki-klawiatury-myszki.pdf&usg=AFQjCNGP83e7kIKjXaee-NK1veb34D2llw&cad=rja
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KRYTERIA OCENY 
 

Efekt  
kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01 

Student nie umie defi-
niować kategorii urzą-
dzeń peryferyjnych 
oraz analizuje podsta-
wowe parametry użyt-
kowe optymalne dla 
wybranej aplikacji. 

Student w sposób do-
stateczny definiuje ka-
tegorie urządzeń pery-
feryjnych oraz analizuje 
podstawowe parametry 
użytkowe optymalne 
dla wybranej aplikacji. 

Student w stopniu po-
głębionym definiuje ka-
tegorie urządzeń pery-
feryjnych oraz analizuje 
podstawowe parametry 
użytkowe optymalne 
dla wybranej aplikacji. 

Student w sposób wy-
różniający definiuje ka-
tegorie urządzeń pery-
feryjnych oraz analizuje 
podstawowe parametry 
użytkowe optymalne 
dla wybranej aplikacji. 

W02 

Student nie wyjaśnia 
zasady działania oraz 
oprogramowuje typowe 
urządzenie peryferyjne. 

Student w sposób do-
stateczny wyjaśnia za-
sadę działania oraz 
oprogramowuje typowe 
urządzenie peryferyjne. 

Student w stopniu po-
głębionym wyjaśnia za-
sadę działania oraz 
oprogramowuje typowe 
urządzenie peryferyjne. 

Student w sposób wy-
różniający wyjaśnia za-
sadę działania oraz 
oprogramowuje typowe 
urządzenie peryferyjne. 

W03 

Nie zna charakterystyki 
i podstawowych struk-
tur systemów wbudo-
wanych 

Na poziomie dostatecz-
nym zna charaktery-
styki i podstawowe 
struktury systemów 
wbudowanych 

W stopniu pogłębionym 
zna charakterystyki i 
podstawowe struktury 
systemów wbudowa-
nych 

W sposób wyróżniający 
zna charakterystyki i 
podstawowe struktury 
systemów wbudowa-
nych 

U01 

Nie potrafi pozyskiwać 
informacji z literatury 
przedmiotu na temat 
urządzeń peryferyj-
nych; potrafi integro-
wać uzyskane informa-
cje, dokonywać ich in-
terpretacji, a także wy-
ciągać wnioski w celu 
formułowania i uzasad-
niania opinii. 

W sposób dostateczny 
pozyskuje informacje z 
literatury przedmiotu na 
temat urządzeń peryfe-
ryjnych; potrafi integro-
wać uzyskane informa-
cje, dokonywać ich in-
terpretacji, a także wy-
ciągać wnioski w celu 
formułowania i uzasad-
niania opinii. 

W stopniu pogłębio-
nym: pozyskuje infor-
macje z literatury 
przedmiotu na temat 
urządzeń peryferyj-
nych; potrafi integro-
wać uzyskane informa-
cje, dokonywać ich in-
terpretacji, a także wy-
ciągać wnioski w celu 
formułowania i uzasad-
niania opinii. 

W sposób wyróżniający 
potrafi pozyskiwać in-
formacje z literatury 
przedmiotu na temat 
urządzeń peryferyj-
nych; potrafi integro-
wać uzyskane informa-
cje, dokonywać ich in-
terpretacji, a także wy-
ciągać wnioski w celu 
formułowania i uzasad-
niania opinii. 

U02 

Nie potrafi konfiguro-
wać urządzeń i proto-
kołów komunikacyjnych 
w systemach zawiera-
jących urządzenia pe-
ryferyjne. 

W sposób dostateczny 
konfiguruje urządzenia 
i protokoły komunika-
cyjne w systemach za-
wierających urządzenia 
peryferyjne. 

W stopniu pogłębionym 
konfiguruje urządzenia 
i protokoły komunika-
cyjne w systemach za-
wierających urządzenia 
peryferyjne. 

W sposób wyróżniający 
potrafi konfigurować 
urządzenia i protokoły 
komunikacyjne w sys-
temach zawierających 
urządzenia peryferyjne. 

U03 
Nie potrafi zaimple-
mentować systemów 
wbudowanych 

W sposób dostateczny 
implemenuje systemy 
wbudowane 

w stopniu pogłębionym 
implementuje systemy 
wbudowane 

W sposób wyróżniający 
potrafi zaimplemento-
wać systemy wbudo-
wane 

K01 

Nie rozumie potrzeby i 
nie zna możliwości cią-
głego dokształcania 
się. 

W stopniu dostatecz-
nym rozumie potrzebę i 
zna możliwości cią-
głego dokształcania 
się. 

W stopniu pogłębionym 
rozumie potrzebę i zna 
możliwości ciągłego 
dokształcania się. 

W sposób wyróżniający 
rozumie potrzebę i zna 
możliwości ciągłego 
dokształcania się. 

K02 

Brak świadomości roli i 
znaczenia systemów 
wbudowanych w przed-
siębiorstwie, gospo-
darce i społeczeństwie. 

W stopniu dostatecz-
nym ma świadomość 
roli i znaczenia syste-
mów wbudowanych w 
przedsiębiorstwie, go-
spodarce i społeczeń-
stwie. 

W stopniu pogłębionym 
posiada świadomość 
roli i znaczenia syste-
mów wbudowanych w 
przedsiębiorstwie, go-
spodarce i społeczeń-
stwie. 

W sposób wyróżniający 
interpretuje rolę i zna-
czenie systemów wbu-
dowanych w przedsię-
biorstwie, gospodarce i 
społeczeństwie. 

K03 

Nie potrafi pracować in-
dywidualnie i w ze-
spole; nie umie oszaco-
wać czasu potrzebnego 
na realizację zleconego 
zadania; nie potrafi 
opracować i zrealizo-
wać harmonogramu 
prac zapewniających 
dotrzymanie terminów. 

W stopniu dostatecz-
nym potrafi: pracować 
indywidualnie i w ze-
spole; umie oszacować 
czas potrzebny na rea-
lizację zleconego zada-
nia; potrafi opracować i 
zrealizować harmono-
gram prac zapewnia-
jący dotrzymanie termi-
nów. 

W stopniu pogłębionym 
potrafi: pracować indy-
widualnie i w zespole; 
umie oszacować czas 
potrzebny na realizację 
zleconego zadania; po-
trafi opracować i zreali-
zować harmonogram 
prac zapewniający do-
trzymanie terminów. 

W sposób wyróżniający 
potrafi: pracować indy-
widualnie i w zespole; 
umie oszacować czas 
potrzebny na realizację 
zleconego zadania; po-
trafi opracować i zreali-
zować harmonogram 
prac zapewniający do-
trzymanie terminów. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/27 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Bazy danych 1 – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: trzeci 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

 Znajomość podstaw programowania 

 Znajomość architektury systemów komputerowych 
 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Zapoznanie studentów z terminologią i podstawowymi pojęciami z teorii baz danych 

 Przygotowanie teoretyczne studentów do prawidłowej realizacji kształcenia umiejętności w zakresie 
baz danych, w tym administrowaniem i ich optymalizacją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 
wyjaśnia podstawowe pojęcia z teorii baz danych; pojęcie modelu kon-
ceptualnego, diagramu EER, schematu relacji, kluczy i postaci normal-
nych BD 

K-IN_W_09 

W02 

wyjaśnia język definicji danych, język manipulowania danych, język ste-
rowania danymi, polecenia i komendy języka SQL, grupowanie krotek, 
zapytania zagnieżdżone, modyfikowanie struktur baz danych i ich za-
wartości, pojęcie procedury pamiętanej, funkcji, wyzwalacza i widoku 

K-IN_W_09 

W03 opisuje zagadnienia związane z administrowaniem i optymalizacją 
bazą danych K-IN_W_09 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę w zakresie teo-
rii baz danych oraz ma świadomość znaczenia tej wiedzy w roz-
wiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. 

K-IN_K_01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Wprowadzenie do tematyki baz danych: wiadomości wstępne, klasyczne modele 
danych: hierarchiczny i sieciowy 
 

W01, K01 

2 Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych: funkcje, jądro SZBD, zestawy 
narzędzi SZBD W01, W03, K01 

3 Podstawowe pojęcia z teorii relacyjnych modeli danych: model konceptualny, dia-
gramy związków encji W01, K01 

4 Relacja, tworzenie modelu relacyjnego na podstawie diagramów EER, schemat re-
lacji, klucze główne, potencjalne i obce w relacji W01, K01 

5 Projektowanie schematów baz danych metodą łączenia diagramów EER, przy-
kłady 

W01, K01 

6 Projektowanie schematów baz danych metodą podziału – normalizacja (pięć po-
staci normalnych), przykładowe procedury podziału W01, K01 

7 
Język SQL: język definicji danych, język manipulowania danych, język sterowania 
danymi, polecenia i komendy języka SQL, grupowanie krotek, zapytania zagnież-
dżone, modyfikowanie struktur baz danych i ich zawartości 

W02, K01 

8 Funkcje i procedury pamiętane w SQL, wyzwalacze (triggery), widoki W02, K01 

9 
Administrowanie bazą danych: organizacja pamięci zewnętrznej, systemy zarzą-
dzania plikami W03, K01 

10 
Zarządzanie bazami danych: optymalizacja zapytań, zapewnianie integralności da-
nych, niezawodność, ochrona danych W03, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

 wykład problemowy połączony z dyskusją dydaktyczną z wykorzystaniem technologii informatycznych. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA 

 Praca własna studenta z zalecaną literaturą przedmiotu  
 Przygotowanie się do egzaminu pisemnego 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Gruber M., SQL, Gliwice Helion 1996 
2. Delobel C., Adiba M., Relacyjne bazy danych, Warszawa WNT 1989 
3. Beynon-Davies P. Systemy baz danych, Warszawa WNT 1998 
4. Harrington J. L. SQL dla każdego, Warszawa MIKOM 1998 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Pankowski T. Podstawy baz danych Warszawa PWN 1992 
2. Banachowski L. Bazy danych. Tworzenie aplikacji. Warszawa Akad. Of. Wyd. PLJ 1998 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01 – W03  x   x    

K01      x    

 
 
KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01 

Student nie opa-
nował efektów w 
stopniu wymaga-
nym na ocenę do-
stateczną 

Student wyjaśnia pod-
stawowe pojęcia z teorii 
baz danych 

Dodatkowo student wy-
jaśnia pojęcie modelu 
konceptualnego 

Dodatkowo student wy-
jaśnia  pojęcie dia-
gramu EER oraz sche-
matu relacji 

W02 

Student wyjaśnia język 
definicji danych, język 
manipulowania danych, 
język sterowania da-
nymi, polecenia i ko-
mendy języka SQL 

Student dodatkowo wy-
konuje grupowanie kro-
tek, zapytania zagnież-
dżone, modyfikowanie 
struktur baz danych i ich 
zawartości 

Student dodatkowo ro-
zumie pojęcie proce-
dury pamiętanej, funk-
cji, wyzwalacza i wi-
doku 

W03 

Student opisuje proste 
zagadnienia związane z 
administrowaniem i op-
tymalizacją bazą danych 

Student opisuje trud-
niejsze zagadnienia 
związane z administro-
waniem i optymalizacją 
bazą danych 

Student opisuje zaa-
wansowane zagadnie-
nia związane z admini-
strowaniem i optymali-
zacją bazą danych 

K01 

Student w ograniczo-
nym stopniu jest gotów 
krytycznie oceniać po-
siadaną wiedzę w zakre-
sie teorii baz danych 
oraz ma świadomość 
znaczenia tej wiedzy 
w rozwiązywaniu pro-
blemów poznawczych i 
praktycznych. 

Student w znaczącym 
stopniu jest gotów kry-
tycznie oceniać posia-
daną wiedzę w zakresie 
teorii baz danych oraz 
ma świadomość zna-
czenia tej wiedzy w roz-
wiązywaniu problemów 
poznawczych i prak-
tycznych. 

Student w pełni jest go-
tów krytycznie oceniać 
posiadaną wiedzę w 
zakresie teorii baz da-
nych oraz ma świado-
mość znaczenia tej wie-
dzy w rozwiązywaniu 
problemów poznaw-
czych i praktycznych. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr inż. Adam Tyński 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/28 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Bazy danych 1 – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: czwarty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

 Znajomość podstaw programowania 
 Znajomość architektury systemów komputerowych 

 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Celami przedmiotu jest wykształcenie u studentów: 
 umiejętności formułowania zapytań w języku SQL 
 umiejętności przygotowania schematu relacyjnej bazy danych na podstawie modeku encja-związek 
 umiejętności tworzenia transakcji poprzez osadzanie zapytań SQL w języku programowania 
 umiejętności oceny różnych strategii wykonywania zapytań o charakterze rozproszonym 
 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 30 16 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 70 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie umiejętności 

U01 Student projektuje i normalizuje model relacyjny BD na podstawie dia-
gramów EER K-IN_U_09 

U02 Student tworzy zapytania SQL, funkcje, procedury pamiętane w SQL, 
wyzwalacze i widoki K-IN_U_09 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
Student jest gotowy do myślenia w sposób przedsiębiorczy oraz 
samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie tworzenia baz 
danych 

K-IN_K03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie do tematyki baz danych: wiadomości wstępne, klasyczne modele 
danych: hierarchiczny i sieciowy. 

U01, K01 

2 Systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych: funkcje, jądro SZBD, zestawy 
narzędzi SZBD U01, K01 

3 Podstawowe pojęcia z teorii relacyjnych modeli danych: model konceptualny, dia-
gramy związków encji U01, K01 

4 Relacja, tworzenie modelu relacyjnego na podstawie diagramów EER, schemat re-
lacji, klucze główne, potencjalne i obce w relacji U01, K01 

5 Projektowanie schematów baz danych metodą łączenia diagramów EER, przy-
kłady 

U01, K01 

6 Projektowanie schematów baz danych metodą podziału – normalizacja (pięć po-
staci normalnych), przykładowe procedury podziału U01, K01 

7 
Język SQL: język definicji danych, język manipulowania danych, język sterowania 
danymi, polecenia i komendy języka SQL, grupowanie krotek, zapytania zagnież-
dżone, modyfikowanie struktur baz danych i ich zawartości 

U02, K01 

8 Funkcje i procedury pamiętane w SQL, wyzwalacze (triggery), widoki U02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

 laboratorium 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA 

 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub dodatkowymi materiałami 
 Wykonanie zadań laboratoryjnych 
 Przygotowanie się do zaliczenia 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Delobel C., Adiba M., Relacyjne bazy danych, Warszawa WNT 1989 
2. Gruber M., SQL, Gliwice Helion 1996 
3. Beynon-Davies P. Systemy baz danych, Warszawa WNT 1998 
4. Harrington J. L. SQL dla każdego, Warszawa MIKOM 1998 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Pankowski T. Podstawy baz danych Warszawa PWN 1992 
2. Banachowski L. Bazy danych. Tworzenie aplikacji. Warszawa Akad. Of. Wyd. PLJ 1998 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

U01   x  x    

U02   x  x    

K01     x    

 

 
KRYTERIA OCENY 

 
Efekt kształ-

cenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

U01 
Student nie 
spełnia 
efektów w 
stopniu wy-
maganym 
na ocenę 
dosta-
teczną. 

Student projektuje i norma-
lizuje model relacyjny pro-
stej bazy danych na podsta-
wie diagramów EER 

Student projektuje i nor-
malizuje model relacyjny 
trudniejszej bazy danych 
na podstawie diagramów 
EER 

Student projektuje i nor-
malizuje model rela-
cyjny skomplikowanej 
bazy danych na podsta-
wie diagramów EER 

U02, K01 

Student tworzy zapytania 
proste w języku SQL oraz 
potrafi myśleć w sposób 
przedsiębiorczy.  

 Student tworzy funkcje 
oraz procedury pamię-
tane w SQL Student myśli 
w sposób przedsiębiorczy 
oraz potrafi samodzielnie 
podejmować proste decy-
zje w zakresie tworzenia 
baz danych 

Student tworzy wyzwa-
lacze i widoki w SQL 
Student myśli w sposób 
przedsiębiorczy oraz 
potrafi samodzielnie po-
dejmować wszystkie 
decyzje w zakresie two-
rzenia baz danych 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr inż. Adam Tyński 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/29 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Bazy danych 2 – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: czwarty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

 Znajomość podstaw baz danych (tworzenie tabel, formularzy, raportów i zapytań) 
 Znajomość podstawowych konstrukcji języka SQL 
 Znajomość posługiwania się oprogramowaniem do tworzenia schematów i diagramów (język 

UML) 
 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 
Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu 

teorii rozproszonej BD. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 35 42 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efektów 
kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efek-
tów kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 wyjaśnia podstawowe pojęcia z teorii rozproszonych BD K-IN_W_09 
W02 wyjaśnia sposoby dostępu i konfiguracji dla rozproszonych BD K-IN_W_09 

W03 
opisuje zagadnienia związane z administrowaniem i organizacją roz-
proszonych BD K-IN_W_09 

W04 

przedstawia rozbudowane pojęcia z teorii baz danych, zagadnienia 
związane z praktycznym projektowaniem relacyjnych baz danych, za-
pytaniami SQL i sposobami zarządzania BD. Dobrze zna zagadnienia 
dotyczące rozproszonych baz danych oraz ich zastosowania prak-
tyczne. 

K-IN_W_09 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
krytycznie oceniać posiadaną wiedzę oraz ma świadomość znaczenia 
wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w za-
kresie baz danych. 

K-IN_K_01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Wprowadzenie do tematyki rozproszonych RBD: wiadomości wstępne, pojęcia 
podstawowe, cele tworzenia RBD, architektury RBD: klient-serwer, jednorodna, 
niejednorodna, system federacyjny. 

W01, K01 

2 Transakcje i metody zarządzania współbieżnością transakcji . W01, W03, K01 

3 Elementy tworzenia aplikacji bazodanowych z uwzględnieniem RBD : procedury i 
funkcje użytkownika oraz mechanizmy wbudowane. W01, K01 

4 Metodologia projektowania BD z uwzględnieniem specyfiki RBD. W01, K01 
5 Projektowanie diagramów  UML do zastosowań bazodanowych, przykłady.. W01, K01 
6 Projektowanie struktur BD, modele ERD, model relacyjny i obiektowy. W01, K01 

7 Zastosowanie praktyczne język SQL: tworzenie zapytań, funkcji i procedur.  W02, K01 

8 Projektowanie i realizacja interfejsu z użytkownikiem: formularze i raporty. W02, K01 

9 Administrowanie i zarządzanie BD: wykorzystanie danych lokalnych i zdalnych. W03, K01 

10 Praktyczne wykorzystanie zaprojektowanej BD. W03, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

 wykład konwersatoryjny  
 wykład problemowy połączony z analizą indywidualnego przypadku 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu  
 Przygotowanie się do kolokwium 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Date C., Darwen H., SQL omówienie standardu języka, WNT 2000 

2. Booch G., UML przewodnik użytkownika, WNT 2002 

3. Feddema H., Microsoft Access dla Ekspertów, RM 2003 

4. Wrembel R., Bębel B., Oracle. Projektowanie rozproszonych baz danych, Helion 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Pankowski T. Podstawy baz danych Warszawa PWN 1992 
2. Waymire R. Sawtel R. MS SQL Server 2000 dla każdego, Helion, Gliwice 2002. 
3. Hernandez M., Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, Mikom 2003 
4. R. et al., MS SQL Server 2000. Księga Eksperta, Helion, Gliwice 2003. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01     x x   

W02     x x   

W03      x   

W04     x x   

K01     x x   

 

KRYTERIA OCENY 
 

Efekt kształ-
cenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01-W04 
K01 

Student nie 
spełnia efektów 
na ocenę dosta-

teczną 

Student potrafi zaprojek-
tować prostą relacyjną 
bazę danych. W sposób 
świadomy jest 
w stanie przeprowadzić 
wstępną analizę wyma-
gań oraz dokonać odpo-
wiednich decyzji 
projektowych, (jakie ta-
bele, jakie kolumny, jakie 
typy danych). Potrafi wy-
konać podstawowe ope-
racje na swojej bazie takie 
jak wstawianie, 
modyfikacja, usuwanie i 
proste wyszukiwanie da-
nych. 

Student potrafi wy-
konać rozbudowaną 
BD (logowanie, wy-
bór użytkownika i 
formularzy oraz 
przeprowadzić pro-
ste i rozszerzone 
operacje na swojej 
bazie takie jak np. 
zaawansowane wy-
szukiwanie, wyko-
rzystanie list rozwi-
jalnych i mechani-
zmów przewijania 
rekordów. Student 
krytycznie ocenia 
swoją wiedzę w za-
kresie baz danych. 

Student potrafi wykonać 
złożoną BD zawierająca 
formularze zagnieżdżone, 
tworzenie złożonych ra-
portów, biegłe posługiwa-
nie się makropoleceniami 
oraz łączenie bazy z ze-
wnętrznymi zbiorami da-
nych. Student krytycznie 
oceniać posiadaną wie-
dzę oraz ma świadomość 
znaczenia wiedzy w roz-
wiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycz-
nych w zakresie baz da-
nych. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr. inż. Jerzy Pisarski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/30 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Bazy danych 2 – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: czwarty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

 Znajomość podstaw baz danych (tworzenie tabel, formularzy, raportów i zapytań) 
 Znajomość podstawowych konstrukcji języka SQL 
 Znajomość posługiwania się oprogramowaniem do tworzenia schematów i diagramów (język 

UML) 
 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Nabycie umiejętności projektowania baz danych 
 Nabycie umiejętności tworzenia relacyjnej bazy danych na podstawie stworzonego projektu 
 Nabycie umiejętności biegłego posługiwania się diagramami UML 
 Nabycie wiadomości i pojęć z zakresu rozproszonych baz danych 
 Nabycie umiejętności zastosowania strategii wykonywania zapytań o charakterze rozproszonym 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 15 8 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 35 42 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie umiejętności 

U01 tworzy własny projekt BD K-IN_U_09 
U02 realizuje relacyjną BD na podstawie stworzonego projektu K-IN_U_09 

U03 
tworzy zapytania SQL, funkcje, procedury, wyzwalacze do za-
stosowań w BD 

K-IN_U_09 

U04 
sprawnie obsługuje BD (wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja 
danych oraz ich wyszukiwanie) 

K-IN_U_09 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę praktyczną 
i umiejętności oraz ma świadomość znaczenia wiedzy 
w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 
w zakresie baz danych 

K-IN_K_01 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Wprowadzenie do tematyki rozproszonych RBD: wiadomości wstępne, pojęcia 
podstawowe, cele tworzenia RBD, architektury RBD: klient-serwer, jednorodna, 
niejednorodna, system federacyjny. 

U01, K01 

2 Transakcje i metody zarządzania współbieżnością transakcji . U01, K01 

3 Elementy tworzenia aplikacji bazodanowych z uwzględnieniem RBD : procedury i 
funkcje użytkownika oraz mechanizmy wbudowane. U01, K01 

4 Metodologia projektowania BD z uwzględnieniem specyfiki RBD. U01, K01 

5 Projektowanie diagramów  UML do zastosowań bazodanowych, przykłady. U01, U03, U04, 
K01 

6 Projektowanie struktur BD, modele ERD, model relacyjny i obiektowy. U01, U03, U04, 
K01 

7 Zastosowanie praktyczne język SQL: tworzenie zapytań, funkcji i procedur.  U02, K01 

8 Projektowanie i realizacja interfejsu z użytkownikiem: formularze i raporty. U02, U03, K01 

9 Administrowanie i zarządzanie BD: wykorzystanie danych lokalnych i zdalnych. U03, U04, K01 

10 Praktyczne wykorzystanie zaprojektowanej BD. U03, U04, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

 analiza indywidualnego przypadku 
 metoda projektowa 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu  
 Przygotowanie, realizacja i ewaluacja projektu 
 Przygotowanie do kolokwium 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Date C., Darwen H., SQL omówienie standardu języka, WNT 2000 

2. Booch G., UML przewodnik użytkownika, WNT 2002 

3. Feddema H., Microsoft Access dla Ekspertów, RM 2003 

4. Wrembel R., Bębel B., Oracle. Projektowanie rozproszonych baz danych, Helion 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Pankowski T. Podstawy baz danych Warszawa PWN 1992 
2. Waymire R. Sawtel R. MS SQL Server 2000 dla każdego, Helion, Gliwice 2002. 
3. Hernandez M., Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, Mikom 2003 
4. R. et al., MS SQL Server 2000. Księga Eksperta, Helion, Gliwice 2003. 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształceni

a 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

U01 – U04    x  x   

K01   x  x    

 

 
KRYTERIA OCENY 

 
Efekt kształ-

cenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

U01-U04 
K01 

Student nie speł-
nia efektów na 
poziomie wyma-
ganym na ocenę 
dostateczna 

Student potrafi zaprojek-
tować prostą relacyjną 
bazę danych. W sposób 
świadomy jest 
w stanie przeprowadzić 
wstępną analizę wyma-
gań oraz dokonać odpo-
wiednich decyzji 
projektowych, (jakie ta-
bele, jakie kolumny, jakie 
typy danych). Potrafi wy-
konać podstawowe ope-
racje na swojej bazie takie 
jak wstawianie, 
modyfikacja, usuwanie i 
proste wyszukiwanie da-
nych. 

Student potrafi wykonać 
rozbudowaną BD (logo-
wanie, wybór użytkow-
nika i formularzy oraz 
przeprowadzić proste i 
rozszerzone operacje 
na swojej bazie takie jak 
np. zaawansowane wy-
szukiwanie, wykorzy-
stanie list rozwijalnych i 
mechanizmów przewija-
nia rekordów. 

Student potrafi wy-
konać złożoną BD 
zawierająca formu-
larze zagnieżdżone, 
tworzenie złożonych 
raportów, biegłe po-
sługiwanie się ma-
kropoleceniami oraz 
łączenie bazy z ze-
wnętrznymi zbio-
rami danych.  

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr. inż. Jerzy Pisarski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/31 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Technologie sieciowe 1 

Semestr studiów: trzeci 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

 Znajomość podstawowych systemów arytmetycznych na poziomie szkoły średniej.  

 Podstawowa znajomość j. angielskiego w zakresie terminologii informatycznej. 
 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Wyposażenie studentów w wiedzę praktyczną dotyczącą modeli sieci komputerowych, 
technologii sieci oraz usług sieciowych 

 Wprowadzenie studentów podczas zajęć laboratoryjnych w zagadnienia praktycznej konfiguracji i 
zarządzania sieciami. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 30 16 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 70 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 ma zaawansowaną wiedzę o zasadach projektowania sieci 
komputerowych 

K-IN_W10 

w zakresie umiejętności 

U01 

Student umie rozróżnić urządzenia i usługi sieciowe. Potrafi zaprojek-

tować adresację w protokole IP oraz zaprojektować prostą sieć kompu-

terową. Student potrafi zaprojektować podstawowe struktury sieci IP. 

Rozpoznaje i nazywa element struktury sieciowej. 

K- IN_U10 

U02 Student konfiguruje proste sieci IP. K-IN_U10 

U03 Student potrafi przeprowadzić prostą analizę ruchu sieciowego K-IN_U10 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
Student potrafi podjąć zadania administratora sieci komputerowej, wy-
konując analizę środowiska sieci i rozpoznając potrzeby w zakresie 
konfiguracji. 

K-IN_K04 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Podstawowa konfiguracja sieci IP U01, U02 

2 Modele sieci, model TCP, model ISO/OSI U01, U02 

3 Zasady projektowania sieci IP U01, U02, K01 

4 Usługi sieciowe TCP U01, U02, K01 

5 Podstawy analizy ruchu sieciowego U03, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

 zajęcia laboratoryjne 
 dyskusja dydaktyczna 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA 

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  
 przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 
 przygotowanie sprawozdań laboratoryjnych 
 przygotowanie do kolokwium 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. TanenbaumA., Sieci komputerowe, Helion 2012 

 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Sosinsky B., Sieci komputerowe. Biblia, Helion 2011. 
 
 

NETOGRAFIA: 
 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKE-
wiE083Dm_TTAhXKkCwKHTpqD0k4ChAWCDMwAw&url=https%3A%2F%2Fit-szkola.edu.pl%2Fmaterialy%2Fmulti-
media_technologie_internetowe_bazy%2520danych_i_sieci_komputerowe%2FMultimedia_technologie_interne-
towe_bazy%2520danych_i_sieci_komputerowe_Podstawy_dzialania_sieci_komputero-
wych.pdf&usg=AFQjCNE2LE0KiENdDNtwmMm3C7-Uz8cKUw&cad=rja 

 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01   x      

U01-U03   x  x x   

K01     x x   

 

KRYTERIA OCENY 
 

Efekt kształ-
cenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01 

Student nie zna za-
sad projektowania 
sieci komputero-
wych 

Student ma podsta-
wową wiedzę o zasa-
dach projektowania 
sieci komputerowych 

Student ma do-
brze zaawanso-
waną wiedzę o 
zasadach projek-
towania sieci 
komputerowych 

Student ma w pełni 
zaawansowaną 
wiedzę o zasadach 
projektowania sieci 
komputerowych 

U01, U02, 
U03, K01 

Nie potrafi potwierdzić 
terminowo umiejętno-
ści poprzez pracę w 
laboratorium i w po-
staci  sprawozdań la-
boratoryjnych Zalicza 
test kolokwium na < 
50%. 

Konfiguruje sieć IP. Po-
trafi przeanalizować ak-
tualną budowę sieci na 
podstawie analizy ru-
chu. Zna wszystkie pod-
stawowe usługi sie-
ciowe. Umiejętności po-
twierdza poprzez pracę 
w laboratorium i w po-
staci  sprawozdań labo-
ratoryjnych. Zalicza test 
kolokwium na > 50%. 

Konfiguruje sieć IP. 
Potrafi przeanalizo-
wać aktualną bu-
dowę sieci na pod-
stawie analizy ru-
chu. Zna wszystkie 
podstawowe usługi 
sieciowe. Umiejęt-
ności potwierdza 
terminowo poprzez 
pracę w laborato-
rium i w postaci  
sprawozdań labora-
toryjnych. Zalicza 
test kolokwium na > 
70%. 

Konfiguruje sieć IP. 
Potrafi przeanalizo-
wać aktualną budowę 
sieci na podstawie 
analizy ruchu. Zna 
wszystkie podsta-
wowe usługi sieciowe. 
Umiejętności potwier-
dza terminowo po-
przez pracę w labora-
torium i w postaci  
sprawozdań laborato-
ryjnych. Zalicza test 
kolokwium na > 90%. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr inż. Adam Tyński 
 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwiE083Dm_TTAhXKkCwKHTpqD0k4ChAWCDMwAw&url=https%3A%2F%2Fit-szkola.edu.pl%2Fmaterialy%2Fmultimedia_technologie_internetowe_bazy%2520danych_i_sieci_komputerowe%2FMultimedia_technologie_internetowe_bazy%2520danych_i_sieci_komputerowe_Podstawy_dzialania_sieci_komputerowych.pdf&usg=AFQjCNE2LE0KiENdDNtwmMm3C7-Uz8cKUw&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwiE083Dm_TTAhXKkCwKHTpqD0k4ChAWCDMwAw&url=https%3A%2F%2Fit-szkola.edu.pl%2Fmaterialy%2Fmultimedia_technologie_internetowe_bazy%2520danych_i_sieci_komputerowe%2FMultimedia_technologie_internetowe_bazy%2520danych_i_sieci_komputerowe_Podstawy_dzialania_sieci_komputerowych.pdf&usg=AFQjCNE2LE0KiENdDNtwmMm3C7-Uz8cKUw&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwiE083Dm_TTAhXKkCwKHTpqD0k4ChAWCDMwAw&url=https%3A%2F%2Fit-szkola.edu.pl%2Fmaterialy%2Fmultimedia_technologie_internetowe_bazy%2520danych_i_sieci_komputerowe%2FMultimedia_technologie_internetowe_bazy%2520danych_i_sieci_komputerowe_Podstawy_dzialania_sieci_komputerowych.pdf&usg=AFQjCNE2LE0KiENdDNtwmMm3C7-Uz8cKUw&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwiE083Dm_TTAhXKkCwKHTpqD0k4ChAWCDMwAw&url=https%3A%2F%2Fit-szkola.edu.pl%2Fmaterialy%2Fmultimedia_technologie_internetowe_bazy%2520danych_i_sieci_komputerowe%2FMultimedia_technologie_internetowe_bazy%2520danych_i_sieci_komputerowe_Podstawy_dzialania_sieci_komputerowych.pdf&usg=AFQjCNE2LE0KiENdDNtwmMm3C7-Uz8cKUw&cad=rja
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwiE083Dm_TTAhXKkCwKHTpqD0k4ChAWCDMwAw&url=https%3A%2F%2Fit-szkola.edu.pl%2Fmaterialy%2Fmultimedia_technologie_internetowe_bazy%2520danych_i_sieci_komputerowe%2FMultimedia_technologie_internetowe_bazy%2520danych_i_sieci_komputerowe_Podstawy_dzialania_sieci_komputerowych.pdf&usg=AFQjCNE2LE0KiENdDNtwmMm3C7-Uz8cKUw&cad=rja
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/32 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Technologie sieciowe 2 - zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: czwarty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

 Znajomość podstawowych systemów arytmetycznych na poziomie szkoły średniej.  

 Podstawowa znajomość j. angielskiego w zakresie terminologii informacyjnych.  
 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Zapoznanie studentów z technologiami sieciowymi przewodowymi i bezprzewodowymi. 

 Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu istniejących modelów sieciowych oraz usług. 
 Zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami bezpieczeństwa informacji 

w sieciach komputerowych. 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 35 42 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 
zna technologie przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowych. 

Wie, jakie zjawiska fizyczne są wykorzystywane w ich działaniu. 
K-IN_W_10 

W02 
wie jakie usługi świadczone są w sieciach komputerowych. Potrafi je 

rozpoznać, konfigurować i używać oraz oceniać w kontekście bezpie-

czeństwa informacji. 
K-IN_W_10 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej 
w oparciu o zasady etyki zawodowej w zakresie bezpieczeń-
stwa informacji.  

K-IN_K_04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe Symbol efektów 
kształcenia 

1 Technologie przewodowe i bezprzewodowe sieci W01 

2 Zagadnienia fizyczne działania sieci W01 

3 Modele sieci, model TCP, model ISO/OSI W02 

4 Zasady projektowania sieci IP W02, K01 

5 Usługi sieciowe TCP. W02, K01 

6 Analiza ruchu sieciowego. Zasady i narzędzia. W03, K01 

7 Bezpieczeństwo informacji w sieci. Zasady  W03 

8 Ochrona informacji w sieci. W03 

 

METODY KSZTAŁCENIA  

 wykład konwencjonalny połączony z elementami wykładu problemowego na podstawie analizy 
indywidualnego przypadku 

 dyskusja dydaktyczna 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub dodatkowymi materiałami 
 przygotowanie do egzaminu 
 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Andrew Tanenbaum, Sieci komputerowe, Helion 2012 
2. Krysiak K., Sieci komputerowe. Kompendium, Helion, 2013. 
 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 
1. Russell B., Podstawy sieci komputerowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2009. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01-W03  x       

K01     x    

 

KRYTERIA OCENY 
 

Efekt kształ-
cenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01, W02   

nie spełnia efektów 
na ocenę dostateczną 

Zna technologie sie-
ciowe i usługi. Konfi-
guruje sieć IP. Potrafi 
przeanalizować istnie-
jącą sieć i ją ocenić. 
Umiejętności potwier-
dza poprzez zalicze-
nie  egzaminu na > 
50%. 

Zna technologie sie-
ciowe i usługi. Konfi-
guruje sieć IP. Po-
trafi przeanalizować 
istniejącą sieć i ją 
ocenić. Umiejętno-
ści potwierdza po-
przez zaliczenie  eg-
zaminu na > 70%. 

Zna technologie sie-
ciowe i usługi. Konfi-
guruje sieć IP. Potrafi 
przeanalizować istnie-
jącą sieć i ją ocenić. 
Umiejętności potwier-
dza poprzez zalicze-
nie  egzaminu na > 
90%. 

K01 

w zakresie podstawo-
wym jest uwrażliwiony 
na konieczność za-
bezpieczania informa-
cji. 

w dobrym stopniu 
jest uwrażliwiony na 
konieczność zabez-
pieczania informacji. 

w pełnym zakresie 
jest uwrażliwiony na 
konieczność zabez-
pieczania informacji. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr inż. Adam Tyński 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/33 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Technologie sieciowe 2 - zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: czwarty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

 Znajomość podstawowych systemów arytmetycznych na poziomie szkoły średniej.  

 Podstawowa znajomość j. angielskiego w zakresie terminologii informacyjnych. 
 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności praktycznej realizacja projektu sieci 

komputerowej w środowisku wirtualnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 15 8 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 35 42 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi przygotować środowisko wirtualne do projektu sieciowego.  K-IN_U_10 

U02 projektuje sieć i usługi w środowisku wirtualnym. Student konfiguruje 
proste sieci IP i usługi w tym środowisku. K-IN_U_10 

U03 analizując ruch sieciowy potrafi podjąć działania korygujące i zapew-
niające bezpieczeństwo informacji. K-IN_U_10 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej w oparciu o 
zasady etyki zawodowej w zakresie działań dotyczących bezpieczeń-
stwa informacji. 

K-IN_K_04 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

1 Budowa środowiska wirtualnego do badania sieci. U01, U02 

2 
Konfiguracja sieci w zadanym środowisku po uprzednim przedstawieniu projektu 

sieci. 
U01, U02 

3 Wykorzystanie narzędzi analizy ruchu sieciowego U02, K01 

4 Analiza praktyczna działania protokołów TCP/IP U02, K01 

5 Analiza praktyczna zagrożenia zatruwania protokołu ARP U02, U03, K01 

6 Dokumentowanie działania sieci U02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

 metoda projektowa 
 analiza indywidualnego przypadku 
 dyskusja dydaktyczna 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub dodatkowymi materiałami 
 przygotowanie, realizacja i ewaluacja projektu 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Andrew Tanenbaum, Sieci komputerowe, Helion 2012 
 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Russell B., Podstawy sieci komputerowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2009. 

 

 



113 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Aktywność na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

U01-U03    x x    

K01    x x    

 

KRYTERIA OCENY 
 

Efekt kształcenia 
 

Na ocenę 2 
 

Na ocenę 3 
 

Na ocenę 4 
 

Na ocenę 5 
 

U01, U02, U03, 
K01 

Nie spełnia efek-
tów w stopniu 
wymaganym na 
ocenę dosta-
teczną 

Zna technologie sie-
ciowe i usługi. Konfi-
guruje środowisko wir-
tualne dla sieci IP. Po-
trafi przeanalizować 
isteniejącą sieć i ją 
ocenić. Umiejętności 
potwierdza poprzez 
przedstawienie dzia-
łającego środowiska i 
realizację wskaza-
nych projektem za-
gdanień w ilości > 
50%. 

Zna technologie sie-
ciowe i usługi. Konfi-
guruje środowisko wir-
tualne dla sieci IP. Po-
trafi przeanalizować 
isteniejącą sieć i ją 
ocenić. Umiejętności 
potwierdza poprzez 
przedstawienie działa-
jącego środowiska i 
realizację wskaza-
nych projektem za-
gdanień w ilości > 
70%. 

Zna technologie sie-
ciowe i usługi. Konfi-
guruje środowisko 
wirtualne dla sieci IP. 
Potrafi przeanalizo-
wać isteniejącą sieć i 
ją ocenić. Umiejęt-
ności potwierdza po-
przez przedstawie-
nie działającego śro-
dowiska i realizację 
wskazanych projek-
tem zagdanień w ilo-
ści 90%. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr inż. Adam Tyński 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/34 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Inżynieria oprogramowania - zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: czwarty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien mieć podstawową znajomość programowania 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności projektowania oprogramowania 
zgodnie z metodyką strukturalną lub obiektową oraz dokonywania przeglądu projektu 
oprogramowania, a także: 

 nabycie umiejętności wybierania narzędzi wspomagających budowę oprogramowania oraz 
doboru modelu procesu wytwarzania oprogramowania do specyfiki przedsięwzięcia. 

 nabycie umiejętności tworzenia, oceny i realizacji planu testowania, uczestniczenia w inspekcji 
kodu oraz zarządzania konfiguracją oprogramowania. 

 nabycie umiejętności opracowywania planu przedsięwzięcia dotyczącego budowy 
oprogramowania. 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 referuje typowe etapy wytwarzania oprogramowania w odniesieniu 
do konkretnych metodyk wytwarzania oprogramowania 

K-IN_W_16 

W02 identyfikuje odpowiednie diagramy UML w celu modelowania poszcze-
gólnych etapów wytwarzania oprogramowania 

K-IN_W_16 

W03 Omawia zagadnienia związane z zarządzaniem przedsięwzięciem 
informatycznym  

K-IN_W_16 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 wykazuje się kreatywnością w analizie i projektowaniu aplikacji K-IN_K_03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Typowe etapy wytwarzania oprogramowania i ich zawartość. Modele 
wytwarzania oprogramowania. Metoda prototypowania. 

W01, K02 

2 Język UML. Typy diagramów oraz ich zastosowanie. Tworzenie diagramów W02, K01, K02 

3 Analiza systemów informacyjno-decyzyjnych. Modelowanie procesów biznesowych 
i specyfikacja zawartości dokumentów. Notacje BPMN i BNF. 

W03, K01, K02 

4 
Pozyskiwania wymagań, konsolidacja i redakcja wymagań. Przygotowanie specyfi-
kacji oprogramowania wg standardu IEEE i kryteria jej akceptacji. Notacje formali-

zacji wymagań. Zarządzanie wymaganiami. 
W01, W03, K01 

5 Projektowanie/modelowanie oprogramowania. Metodyki strukturalne 
i obiektowe. Notacje. 

W01, W02, K01 

6 Testowanie i walidacja oprogramowania. Cele, zakres i typy metod testowania 
oprogramowania. Problem organizacji procesu testowania. 

W01, W03, K01 

7 Rozwój oprogramowania na etapie eksploatacji. Proces wnoszenia zmian do opro-
gramowania. Zarządzanie konfiguracjami. 

W02, W03, K01 

8 Zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym W03, K01, K02 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny i problemowy z użyciem technik informacyjnych 
 
PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do egzaminu 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Schmuller J., UML dla każdego.  Wyd. Helion, 2003 

2. Pressman Roger S., Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania, WNT, Warszawa 2004. 

3. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych.  
Wyd. Helion, 2005 

4. Dąbrowski W., Subieta K., Podstawy inżynierii oprogramowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 
2005. 

5. Pilone D., Miles R., Head First. Software Development. Edycja polska, Helion, Gliwice 2008 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Jaszkiewicz A., Inżynieria oprogramowania, Helion, Gliwice 1997. 
2. Muller R.J., Bazy danych – język UML w modelowaniu danych. Wyd. Mikom, 2000. 
3. M. Miłosz, P. Muryjas, Współczesne Technologie Informatyczne. Inżynieria oprogramowania, systemy baz 

danych, (red.) Wyd. MIKOM, Warszawa 2005. 
4. Miłosz M., Muryjas P., Wyd. MIKOM, Warszawa 2005. 
5. Vliet H., Software Engineering. Principles and Practice. John Wiley & Sons 2008. 
6. Advanced Object-Oriented Technology. Ed.: Elżbieta Miłosz, Marek Miłosz. PIPS Polish Information 

Processing Society, Lublin 2010 
 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W03  x   x    

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

Student nie potrafi 
przedstawić typowych 
etapów wytwarzania 
oprogramowania w od-
niesieniu do konkret-
nych metodyk jego wy-
twarzania. 

Student referuje po-
bieżnie typowe etapy 
wytwarzania opro-
gramowania w od-
niesieniu do konkret-
nych metodyk jego 
wytwarzania.  

Student referuje w 
znacznym stopniu ty-
powe etapy wytwa-
rzania oprogramo-
wania w odniesieniu 
do konkretnych me-
todyk jego wytwarza-
nia.  

Student w pełni refe-
ruje pobieżnie ty-
powe etapy wytwa-
rzania oprogramo-
wania w odniesieniu 
do konkretnych me-
todyk jego wytwarza-
nia.  

W02 

Student nie potrafi iden-
tyfikować odpowiednich 
diagramów UML w celu 
modelowania poszcze-
gólnych etapów wytwa-
rzania oprogramowania 

Student identyfikuje 
odpowiednie dia-
gramy UML w celu 
modelowania niektó-
rych etapów wytwa-
rzania oprogramowa-
nia 

Student identyfikuje 
większość odpowied-
nich diagramów UML 
w celu modelowania 
poszczególnych eta-
pów wytwarzania 
oprogramowania 

Student identyfikuje w 
pełni odpowiednie dia-
gramy UML w celu 
modelowania po-
szczególnych etapów 
wytwarzania oprogra-
mowania 

W03 

Student nie potrafi 
omówić zagadnień 
związanych z zarzą-
dzaniem przedsię-
wzięciem informatycz-
nym  

Student omawia z 
niewielkimi błędami 
zagadnienia zwią-
zane z zarządzaniem 
przedsięwzięciem in-
formatycznym  

Student omawia za-
dowalająco zagad-
nienia związane z 
zarządzaniem przed-
sięwzięciem informa-
tycznym  

Student omawia bar-
dzo dobrzei zagad-
nienia związane z 
zarządzaniem przed-
sięwzięciem informa-
tycznym  

K01 

Student nie wykazuje 
się kreatywnością w 
analizie i projektowaniu 
aplikacji 

Student wykazuje się 
niewielką  kreatywno-
ścią w analizie i pro-
jektowaniu aplikacji 

Student wykazuje się 
znaczną kreatywno-
ścią w analizie i pro-
jektowaniu aplikacji 

Student wykazuje się 
bardzo dobrą  krea-
tywnością w analizie i 
projektowaniu aplika-
cji 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: Dr inż. Adam Tyński 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K35 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Inżynieria oprogramowania - zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: czwarty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien wykazywać się znajomością podstaw programowania 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Nabycie umiejętności projektowania oprogramowania zgodnie z metodyką strukturalną lub 
obiektową oraz dokonywania przeglądu projektu oprogramowania 

 Nabycie umiejętności wybierania narzędzi wspomagających budowę oprogramowania oraz 
doboru modelu procesu wytwarzania oprogramowania do specyfiki przedsięwzięcia 

 Nabycie umiejętności tworzenia, oceny i realizacji planu testowania, uczestniczenia w inspekcji 
kodu oraz zarządzania konfiguracją oprogramowania 

 Nabycie umiejętności opracowywania planu przedsięwzięcia dotyczącego budowy 
oprogramowania 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 15 8 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 15 8 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 
pozyskuje informacje na temat domeny klienta oraz wymagań, 
które będzie spełniać tworzone oprogramowanie. 

K-IN_U_16 

U02 dobiera odpowiednią metodykę wytwarzania oprogramowania K-IN_U_16 

U03 
przygotowuje specyfikację (projekt funkcjonalny) oprogramowa-
nia na podstawie pozyskanych wymagań. 

K-IN_U_16 

U04 
opracowuje testy oraz plan wdrożenia wytworzonego oprogra-
mowania. 

K-IN_U_16 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 wykazuje się kreatywnością w analizie i projektowaniu aplikacji. K-IN_K_03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

Laboratorium 

1 Narzędzia projektowania UML na przykładzie MS Visio U03, K01 

2 Narzędzia projektowania UML na przykładzie Visual Paradigm U03, K01 

3 Wzorce projektowe kreacyjne i strukturalne (budowniczy, fabryka, prototyp, sin-
gleton, adapter, dekorator, fasada, kompozyt, proxy) 

U01, K01 

4 Wzorce projektowe czynnościowe/operacyjne (łańcuch zobowiązań, polecenie, 
iterator, mediator, obserwator, strategia) 

U01, K01 

5 Testy jednostkowe U04 

Projekt 

1 Edytory diagramów (MS Visio, Visual Paradigm) i zasady pracy w nich K01 

2 Analiza - modelowanie procesów biznesowych U01, K01 

3 Wymagania - modelowanie wymagań, drzewa funkcji, diagram kontekstowy U01, K01 

4 Modelowanie struktury funkcjonalnej aplikacji U02, U03, K01 

5 Modelowanie danych - diagramy ERD K01 

6 Projektowanie interfejsu K01 

7 Testy funkcjonalne U04, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia laboratoryjne 

 zajęcia projektowe 

 dyskusja dydaktyczna 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie, realizacja i ewaluacja projektów  

 przygotowanie się do zaliczenia 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Schmuller J., UML dla każdego.  Wyd. Helion, 2003 

2. Pressman Roger S., Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania, WNT, Warszawa 2004. 

3. Dąbrowski W., Subieta K., Podstawy inżynierii oprogramowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 
2005. 

4. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K., Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych.  
Wyd. Helion, 2005 

5. Pilone D., Miles R., Head First. Software Development. Edycja polska, Helion, Gliwice 2008 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Jaszkiewicz A., Inżynieria oprogramowania, Helion, Gliwice 1997. 
2. Muller R.J., Bazy danych – język UML w modelowaniu danych. Wyd. Mikom, 2000 
3. Miłosz M., Muryjas P., Wyd. MIKOM, Warszawa 2005. 
4. Vliet H., Software Engineering. Principles and Practice. John Wiley & Sons 2008. 
5. Miłosz E., Miłosz M., Advanced Object-Oriented Technology. Ed.:. PIPS Polish Information Processing 

Society, Lublin 2010 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Aktywność na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

U01-U04   x x x    

K01     x    

 
KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

U01 

Student nie 
spełnia efektów 
w stopniu wy-
maganym na 
ocenę dosta-

teczna 

Student pozyskuje 
informacje na temat 
domeny klienta oraz 
w ograniczonym za-
kresie odnośnie wy-
magań, które będzie 
spełniać tworzone 
oprogramowanie. 

Student pozyskuje infor-
macje na temat domeny 
klienta oraz w zadowala-
jącym stopniu odnośnie 
wymagań, które będzie 
spełniać tworzone opro-
gramowanie. 

Student pozyskuje informa-
cje na temat domeny 
klienta oraz w pełnym za-
kresie odnośnie wymagań, 
które będzie spełniać two-
rzone oprogramowanie. 

U02 

Student nie potrafi 
dobrać metodyki wy-
twarzania oprogra-
mowania 

Student dobiera właści-
wie metodykę wytwarza-
nia oprogramowania 

Student doskonale dobiera 
odpowiednią metodykę wy-
twarzania oprogramowania 

U03 

Student nie potrafi 
przygotować specyfi-
kacji oprogramowa-
nia na podstawie po-
zyskanych wyma-
gań. 

Student przygotowuje w 
stopniu zadowalającym 
specyfikację oprogra-
mowania na podstawie 
pozyskanych wymagań. 

Student bardzo dobrze 
przygotowuje specyfikację 
(projekt funkcjonalny) 
oprogramowania na pod-
stawie pozyskanych wyma-
gań. 

U04 
Student opracowuje 
testy wytworzonego 
oprogramowania. 

Student opracowuje te-
sty oraz ogólny plan 
wdrożenia wytworzo-
nego oprogramowania. 

Student opracowuje testy 
oraz kompletny plan wdro-
żenia wytworzonego opro-
gramowania. 

K01 

Student wykazuje się 
kreatywnością w apli-
kacji 

Student wykazuje się kre-
atywnością w analizie i w 
znacznym stopniu w za-
kresie projektowania apli-
kacji 

Student wykazuje się krea-
tywnością w analizie i projek-
towaniu aplikacji 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Adam Tyński 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/36 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne - zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: czwarty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Znajomość podstawowych elementów systemu IT oraz podstawowa znajomość j. angielskiego w za-

kresie terminologii informacyjnych. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami budowy systemów operacyjnych oraz 
z wybranymi strukturami funkcjonalnymi systemów operacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 Student zna teoretyczne zasady działania systemów operacyjnych, 
podstawowe pojęcia i wymagania stawiane współczesnym systemom. K-IN_W_13 

W02 
Student wie jak działają mechanizmy współbieżności. Rozumie działa-
nie algorytmów synchronizacji procesów, zasady zarządzania 
pamięcią i urządzeniami.  

K-IN_W_13 

W03 Student wie jak działają operacje wejścia – wyjścia i usług systemu 
operacyjnego w zakresie obsługi urządzeń. K-IN_W_13 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Student potrafi podjąć zadania administratora systemów operacyj-
nych, wykonując analizę środowiska systemu i rozpoznając potrzeby 
w zakresie konfiguracji. Potrafi samodzielnie podjąć działania w za-
kresie praktycznym. 

K-IN_K_04 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Historia systemów operacyjnych W01 

2 Wymagania funkcjonalne W01, K01 

3 Budowa systemów operacyjnych W01, W02, K01 

4 Algorytmy zarządzania czasem W02, W03, K01 

5 Algorytmy przydziału zasobów W02, W03, K01 

6 Algorytmy wywłaszczania W02, W03, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny 

 wykład konwersatoryjny. 
 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 wykonywanie ćwiczeń językowych 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Stallings W., Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy, PWN, Warszawa 2006. 

2. Elmasri R.,. Gil Carrick A., David Levine Operating Systems. A Spiral Approach, McGrow Hill 2010. 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Tanenbaum A. S., Bos H., Systemy operacyjne, Helion 2015. 

 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W03  x   x    

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01, W02, 
W03, K01 

Zna budowę systemu 
operacyjnego, jego wy-
magania funkcjonalne. 
Potrafi wskazać podsta-
wowe mechanizmy za-
rządzania zasobami. 
Wie jak wykorzystać po-
lecenia systemu i zorga-
nizować je w skrypt. 
Umiejętności NIE po-
twierdza poprzez zali-
czenie egzaminu w ilo-
ści > 50%. 

Zna budowę systemu 
operacyjnego, jego 
wymagania funkcjo-
nalne. Potrafi wska-
zać podstawowe me-
chanizmy zarządzania 
zasobami. Wie jak wy-
korzystać polecenia 
systemu i zorganizo-
wać je w skrypt. 
Umiejętności potwier-
dza poprzez zalicze-
nie egzaminu w ilości 
> 50%. 

Zna budowę systemu 
operacyjnego, jego 
wymagania funkcjo-
nalne. Potrafi wska-
zać podstawowe me-
chanizmy zarządza-
nia zasobami. Wie jak 
wykorzystać polece-
nia systemu i zorgani-
zować je w skrypt. 
Umiejętności potwier-
dza poprzez zalicze-
nie egzaminu w ilości 
> 70%. 

Zna budowę systemu 
operacyjnego, jego 
wymagania funkcjo-
nalne. Potrafi wska-
zać podstawowe me-
chanizmy zarządzania 
zasobami. Wie jak wy-
korzystać polecenia 
systemu i zorganizo-
wać je w skrypt. 
Umiejętności potwier-
dza poprzez zalicze-
nie egzaminu w ilości 
> 90%. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Grzegorz Filipczyk 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/37 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne - zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: czwarty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien wykazywać się znajomością podstawowych elementów systemu IT oraz znajomo-

ścią  j. angielskiego w zakresie terminologii informacyjnych. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy 

o systemach operacyjnych podczas realizacji zadań administracyjnych oraz nabycie przez studentów 

wiedzy praktycznej o budowie powłoki systemowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 30 16 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 ma wiedzę praktyczna o budowie powłoki systemowej. K-IN_W13 

w zakresie umiejętności 

U01 

w oparciu o wiedzę teoretyczną dot. budowy systemów operacyj-
nych potrafi określić wymaganą funkcjonalność zadanej powłoki 
systemowej oraz korzystać z podstawowych poleceń popularnych 
systemów operacyjnych. 

 K-IN_U_13 

U02 

potrafi przygotować projekt i wykonać powłokę systemową dla za-
danego zakresu funkcjonalnego. Potrafi przygotować i zastosować 
mechanizmy automatyzujące administrację systemu operacyj-
nego z wykorzystaniem dostępnych funkcjonalności powłoki. 

K-IN_U_13 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia roli administratora sys-
temów operacyjnych, wykonując analizę środowiska systemu i 
rozpoznając potrzeby w zakresie konfiguracji. Potrafi samodzielnie 
podjąć działania w zakresie praktycznym. 

K-IN_K_04 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Laboratorium - realizacja projektu zadanej funkcjonalnie powłoki systemowej U01, U02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia laboratoryjne połączone z metodą projektowa. 
 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie projektu 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Gray J. S., Komunikacja między procesami w Unixie. ReadMe, Warszawa 1998. 

2. Vahalia U., Jądro systemu UNIX®. Nowe horyzonty. WNT, Warszawa 2001 

3. Stallings W., Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy, PWN, Warszawa 2006. 

4. Elmasri R.,. Gil Carrick A., David Levine Operating Systems. A Spiral Approach, McGrow Hill 2010. 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Silberschatz A.,. Peterson J.L,. Gagne G, Podstawy systemów operacyjnych. WNT, War-
szawa 2005. 

2. Tanenbaum A. S., Bos H., Systemy operacyjne, Helion 2015. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01   x      

U01-U02    x x    

K01    x x    

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01, U01, 
U02, K01 

Zna budowę systemu 
operacyjnego, jego wy-
magania funkcjonalne. 
Wie jak wykorzystać po-
lecenia systemu i zorga-
nizować je w skrypt. Po-
trafi wykonać poprawną 
funkcjonalnie powłokę 
systemową. 
Umiejętności NIE po-
twierdza poprzez zali-
czenie zadań projetu w 
ilości > 50%. 

Zna budowę systemu 
operacyjnego, jego 
wymagania funkcjo-
nalne. Wie jak wyko-
rzystać polecenia sys-
temu i zorganizować 
je w skrypt. Potrafi wy-
konać poprawną funk-
cjonalnie powłokę 
systemową. 
Umiejętności potwier-
dza poprzez zalicze-
nie zadań projetu w 
ilości > 50%. 

Zna budowę systemu 
operacyjnego, jego 
wymagania funkcjo-
nalne. Wie jak wyko-
rzystać polecenia sys-
temu i zorganizować 
je w skrypt. Potrafi wy-
konać poprawną funk-
cjonalnie powłokę 
systemową. 
Umiejętności potwier-
dza poprzez zalicze-
nie zadań projetu w 
ilości > 70%. 

Zna budowę systemu 
operacyjnego, jego 
wymagania funkcjo-
nalne. Wie jak wyko-
rzystać polecenia sys-
temu i zorganizować 
je w skrypt. Potrafi wy-
konać poprawną funk-
cjonalnie powłokę 
systemową. 
Umiejętności potwier-
dza poprzez zalicze-
nie zadań projetu w 
ilości > 90%. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Grzegorz Filipczyk 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/38 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Sztuczna inteligencja – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: piaty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien mieć wiedzę z zakresu przedmiotu Elementy matematyki wyższej 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami podstaw sztucznej inteligencji oraz 
stosowanymi w niej rozwiązaniami pod kątem teorii i praktyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 



127 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna podstawowe pojęcia oraz klasyfikuje problemy sztucznej inteli-
gencji 

K-IN_W01, K-
IN_W05, K_IN_W14 

W02 zarysowuje ideę działania algorytmów sztucznej inteligencji K-IN_W01, K-
IN_W05, K_IN_W14 

W03 zna metody poszukiwania rozwiązań problemów K-IN_W01, K-
IN_W05, K_IN_W14 

W04 rozumie podstawowe pojęcia dotyczące logiki rozmytej, sztucznych 
sieci neuronowych i algorytmów genetycznych 

K-IN_W01, K-
IN_W05, K_IN_W14 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

jest gotowy krytycznie oceniać swoją wiedzę z zakresu pro-
blematyki sztucznej inteligencji oraz ma świadomość jej zna-
czenia w aspekcie rozwiązywania problemów poznawczych i 
praktycznych 

K-IN_K01 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Historia i rozwój sztucznej Inteligencji. W01, W02, W04  

2 Teoretyczne modele systemów sztucznej Inteligencji. W01, W02, W04 

3 Podstawowe pojęcia, oraz klasy problemów sztucznej Inteligencji. W01, W03 

4 Metody systematyczne i heurystyczne poszukiwania rozwiązań problemów. W01, W03 

5 Metody systematyczne i heurystyczne poszukiwania rozwiązań problemów. W01, W02, W03, 
W04 

6 Metody reprezentacji i pozyskiwania wiedzy. 
W01, W02, W03, 

W04 

7 Elementy systemów ekspertowych. W01, W02, W03, 
W04 

8 Podstawy sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych oraz przy-
kłady zastosowań. 

W01, W02, W03, 
W04 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny i problemowy z wykorzystaniem technik multimedialnych. 
 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do egzaminu 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 
 

1. Kasperski M., Sztuczna inteligencja, Helion, Gliwice 2003.  
2. Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa 2012  
 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

1. Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1993. 
2. Flasiński M., Wstęp do sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa 2011. 

 

NETOGRAFIA: 
_________ 

 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W04  x   x    

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 – W04 

K01 

Student nie spełnia 
efektu w stopniu wy-
maganym na ocenę 
dostateczną.  

Zna podstawowe  po-
jęcia i algorytmy doty-
czące sztucznej inteli-
gencji. Ma świado-
mość znaczenia wie-
dzy w zakresie roz-
wiązywania proble-
mów informatycznych. 

Zna trudniejsze za-
gadnienia i algorytmy 
dotyczące sztucznej 
inteligencji. Jest go-
towy krytycznie oce-
niać swoją wiedzę i 
dość dobrze rozumie 
jej znaczenie poznaw-
cze. 

Opanował w stopniu 
zaawansowanym 
różne pojęcia techniki 
i algorytmy związane 
z systemami sztucz-
nej inteligencji. Jest 
gotowy krytycznie 
oceniać swoją wiedzę 
i bardzo dobrze rozu-
mie jej znaczenie po-
znawcze i praktyczne. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Henryk Kordecki 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/39 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Sztuczna inteligencja – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien mieć wiedzę z zakresu przedmiotu Elementy matematyki wyższej. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej 
z zakresu podstaw sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów praktycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 30 16 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 dokonuje implementacji algorytmów sztucznej inteligencji K-IN_U01, K-IN_U05,  
K-IN_U09  

U02 dobiera odpowiedni algorytm przeszukiwania heurystycznego do 
specyfiki problemu 

K-IN_U12, K-IN_U14,  
K-IN_U18 

U03 potrafi zaimplementować narzędzia sztucznej inteligencji do roz-
wiązania konkretnego problemu K-IN_U02, K-IN_U04 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 jest przygotowany do roli programisty ds. sztucznej inteligencji w 
zespole K-IN_K01, K-IN_K04 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Sformułowanie i opis problemów sztucznej Inteligencji, przestrzeń stanów, opera-
tory, stan początkowy i docelowy, graf stanów w praktyce 

U01, U02, U03, 
K01, K02, K03 

2 Metody systematyczne i heurystyczne poszukiwania rozwiązań problemów w prak-
tyce 

U01, U02, U03, 
K01, K02, K03 

3 Metody reprezentacji i pozyskiwania wiedzy w praktyce 
U01, U02, U03, 
K01, K02, K03 

4 Elementy systemów ekspertowych, 
U01, U02, U03, 
K01, K02, K03 

5 Zastosowanie podstaw sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych 
U01, U02, U03, 
K01, K02, K03 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia laboratoryjne połączone z metodą projektową. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie do zajęć laboratoryjnych i wykonania projektu 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Kasperski M., Sztuczna inteligencja, Helion, Gliwice 2003.  
2. Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa 2012  

 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1993. 
2. Flasiński M., Wstęp do sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa 2011. 

 

NETOGRAFIA: 
_________ 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U03   x x x    

K01    x x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01-U03, 
K01 

Atudent nie spełnia 
efektów w stopniu wy-
maganym na ocenę do-
stateczną. 

Stosuje w praktycz-
nych problemach pod-
stawowe  pojęcia i al-
gorytmy dotyczące 
sztucznej inteligencji.  
W ograniczonym za-
kresie potrafi przyjąć 
rolę programisty. 

Stosuje w praktycz-
nych problemach trud-
niejsze zagadnienia i 
algorytmy dotyczące 
sztucznej inteligencji. 
Jest dość dobrze 
przygotowany do 
przyjęcia roli progra-
misty. 

Stosuje w rozwiązaniu 
praktycznych proble-
mów w stopniu zaa-
wansowanym różne 
pojęcia techniki i algo-
rytmy związane z sys-
temami sztucznej inte-
ligencji. Jest bardzo 
dobrze przygotowany 
do przyjęcia roli pro-
gramisty. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Henryk Kordecki 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/40 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa i komunikacja człowiek – komputer – zajęcia 

teoretyczne 

Semestr studiów: czwarty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien posiadać wiedzę z przedmiotów objętych programem semestru 1 – 3.   

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia dwu- i trójwymiarowej grafiki 
komputerowej oraz metodami komunikacji człowiek-komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 35 42 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna podstawowe pojęcia i algorytmy związane z tworzeniem grafiki 
dwuwymiarowej oraz rozumie techniki transformacji 2D. 

K-IN_W15 
K-IN_W20 

W02 zna podstawowe pojęcia i algorytmy związane z tworzeniem grafiki trój-
wymiarowej oraz rozumie techniki transformacji 3D. 

K-IN_W15 
K-IN_W20 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
rozumie potrzebę aktualizacji swojej wiedzy i umiejętności w związku z 
ciągłym rozwojem technologii informatycznych w grafice komputero-
wej. 

K-IN_K01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Krótka historia grafiki komputerowej. Przegląd zastosowań grafiki. W01, K01 

2 Algorytmy kreślenia odcinka i łuku okręgu na płaszczyźnie dyskretnej. W01, K01 

3 Algorytmy wypełniania konturu. W01, K01 

4 Transformacje 2-D. Ogólna procedura wizualizacji 2-D. Algorytm wycinania. W01, K01 

5 Grafika 3-D. Podstawowe pojęcia. Modele obiektów zbudowane z wieloboków.  W02, K01 

6 Analityczne modele obiektów. Przykłady kwadryk. Krzywe aproksymujące. Po-
wierzchnie Beziera, spline i B-spline. 

W02, K01 

7 Transformacje w przestrzeni 3-D. Przesunięcie, obrót, symetria. Rzutowanie uko-
śne i perspektywiczne. 

W02, K01 

8 Algorytmy usuwania elementów niewidocznych. W02, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny z użyciem technik informatycznych oraz dyskusja dydaktyczna. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do egzaminu 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Foley J.D., van Dam A., i inni , Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, 1995 
2. Janowski M., Elementy grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 2006. 
3. Matulewski J., Grafika 3D czasu rzeczywistego, PWN, Warszawa 2015. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Grafika komputerowa metody i narzędzia, praca zbiorowa pod red. J. Zabrodzkiego, WNT, 1994 
2. Sawerwain M., Przetwarzanie obrazów grafiki 2D, PWN, Warszawa 2015. 

 
NETOGRAFIA: 
_________ 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W02  x       

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01-W02, 
K01 

 Student zna podsta-
wowe pojęcia, techniki 
i algorytmy grafiki 
dwuwymiarowej i trój-
wymiarowej.  

Student ponadto rozu-
mie najważniejsze 
transformacje prze-
strzeni dwuwymiaro-
wej i trójwymiarowej. 

Student rozumie 
wszystkie poznane 
pojęcia techniki i algo-
rytmy stosowane w 
trakcie tworzenia gra-
fik dwuwymiarowych i 
trójwymiarowych. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/41 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa i komunikacja człowiek – komputer – zajęcia 

praktyczne 

Semestr studiów: czwarty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien posiadać wiedzę z przedmiotów objętych programem semestru 1 – 3.   

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawowe umiejętności tworzenia dwu- i trójwymiarowej 

grafiki komputerowej oraz korzystania z metoda komunikacji człowiek-komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 30 16 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie umiejętności 

U01 wykorzystuje w praktycznych zastosowaniach podstawowe pojęcia i al-
gorytmy związane z tworzeniem grafiki dwuwymiarowej. K-IN_U15 

K-IN_U20 
K-IN_U21 
K-IN_U22 

U02 wykorzystuje w praktyce podstawowe pojęcia i algorytmy związane 
z tworzeniem grafiki trójwymiarowej. 

U03 tworzy obrazy i sceny z wykorzystaniem różnych metod i technik 
grafiki 2D i 3D. 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
rozumie potrzebę aktualizacji swojej wiedzy i umiejętności w związku 
z ciągłym rozwojem technologii informatycznych w grafice komputero-
wej. 

K-IN_K01 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Algorytmy kreślenia odcinka i łuku okręgu na płaszczyźnie dyskretnej. 
 

U01, K01 

2 Algorytmy wypełniania konturu. 
 

U01, K01 

3 Transformacje 2-D. Ogólna procedura wizualizacji 2-D. Algorytm wycinania. 
 

U01, K01 

4 Grafika 3-D. Podstawowe pojęcia. Modele obiektów zbudowane z wieloboków.  
 

U02, K01 

5 
Analityczne modele obiektów. Przykłady kwadryk. Krzywe aproksymujące. Po-
wierzchnie Beziera, spline i B-spline. 
 

U02, K01 

6 
Transformacje w przestrzeni 3-D. Przesunięcie, obrót, symetria. Rzutowanie uko-
śne i perspektywiczne. 
 

U02, K01 

7 Algorytmy usuwania elementów niewidocznych. 
 

U02, K01 

8 
Generacja obrazów scen 3-D. Modele oświetlania scen. Modelowanie tekstury. Ge-
neracja obrazu obiektu z teksturą. Metoda śledzenia promieni. Metoda energe-
tyczna. 

U02, K01 

9 
Generacja obrazów scen 3-D z wykorzystaniem programu POV-Ray, pozwalają-
cego na realizację obrazów metodą śledzenia promieni. 

U02, K01 

10 Modelowanie ruchu obiektów przez generację ciągu obrazów sceny. U02, K01 

11 Montaż krótkiego filmu animowanego z ciągu klatek. U01, U02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia laboratoryjne połączone z metodą projektową. 
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PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie do zajęć laboratoryjnych oraz praca nad projektem 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Foley J.D., van Dam A., i inni , Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT, 1995 
2. Janowski M., Elementy grafiki komputerowej, WNT, Warszawa 2006. 
3. Matulewski J., Grafika 3D czasu rzeczywistego, PWN, Warszawa 2015. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Grafika komputerowa metody i narzędzia, praca zbiorowa pod red. J. Zabrodzkiego, WNT, 1994 
2. Sawerwain M., Przetwarzanie obrazów grafiki 2D, PWN, Warszawa 2015. 

 

NETOGRAFIA: 
_________ 

 

 
 
 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U03   x x x    

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 – U03, 

K01 

Student nie spełnia 
efektów w stopniu 
wymaganym na 

ocenę dostateczną 

Student wykorzystuje 
podstawowe techniki i 
transformacje grafiki 
komputerowej do two-
rzenia prostych scen 
2D i 3D. W ograniczo-
nym zakresie rozumie 
potrzebę aktualizacji 
swej wiedzy. 

Student ponadto  wy-
korzystuje trudniejsze 
techniki do tworzenia 
zaawansowanych 
scen 2D oraz 3D. 
Dość dobrze rozumie 
potrzebę aktualizacji 
swej wiedzy i dosko-
nalenia umiejętności. 

Student wykorzystuje 
wszystkie poznane 
techniki graficzne do 
tworzenia obrazów i 
scen 2D oraz 3D oraz 
wykorzystuje do-
stępne programy do 
tworzenia zaawanso-
wanych projektów 
graficznych. Bardzo 
dobrze rozumie po-
trzebę aktualizacji 
swej wiedzy i dosko-
nalenia umiejętności 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/K/42 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa 1 

Semestr studiów: czwarty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotów kierunkowych informatycznych ujętych w programie studiów dla 
semestrów I-III 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 
Celem studenckich praktyk zawodowych jest weryfikacja wiedzy teoretycznej oraz umiejętności zdobytych 
w czasie zajęć w Uczelni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe 160 160 

Praca własna studenta   

RAZEM   

Punkty ECTS 6 6 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania i implementacji 
systemów informatycznych, oceny ich jakości 
i trendów rozwojowych 

K-IN_W17, K-
IN_W19,  

K-IN_W20 

W02 zna politykę organizacji w zakresie systemów informatycznych, 
w tym politykę dotyczącą ochrony własności intelektualnej 

K-IN_W17, K-
IN_W19,  

K-IN_W20 

w zakresie umiejętności 

U01 dokonuje oceny stosowanych metod i narzędzi zabezpieczenia da-
nych przez awariami sprzętu i oprogramowania 

K-IN_U18,K-IN_U19, 
KIN_U20,K_IN_U22, 

K_IN_U23  

U02 wykorzystuje wiedzę z zakresu archiwizacji i ochrony danych oraz 
procedur awaryjnych 

K-IN_U18,K-IN_U19, 
KIN_U20,K_IN_U22, 

K_IN_U23  

U03 formułuje wnioski dotyczące usprawnienia systemu komputerowego 
w organizacji 

K-IN_U18,K-IN_U19, 
KIN_U20,K_IN_U22, 

K_IN_U23  

U04 
potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań 
inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymen-
talne 

K-IN_U18,K-IN_U19, 
KIN_U20,K_IN_U22, 

K_IN_U23  

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności inżyniera-informatyka, w tym jej wpływ na otoczenie, i 
związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje 

K-IN_K01 
K-IN_K02 
K-IN_K03 
K-IN_K04 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Zapoznanie się z polityką bezpieczeństwa systemów informatycznych w organiza-
cji. 

W02, K01 

2 Ocena stosowanych metod i narzędzi zabezpieczenia danych przez awariami 
sprzętu i oprogramowania. 

U01, U04, K01 

3 Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności związanych z archiwizacją i 
ochroną danych oraz procedurami awaryjnymi. 

U02 

4 Zapoznanie się z metodami oceny efektywności stosowanych rozwiązań informa-
tycznych. 

W02, U01, U02, 
U04 

5 Przedstawienie wniosków dotyczących usprawnienia wykorzystania systemu kom-
puterowego w organizacji. 

U03 

6 
Wykorzystanie w praktyce wiedzy z zakresu projektowania 
i implementacji systemów informatycznych, oceny ich jakości i trendów rozwojo-
wych. 

W01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 praktyka zawodowa. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W02        x 

U01-U04        x 

K01        
 

x 

 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Tomasz Rymarczyk 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/S/01 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu teoretycznych podstaw informatyki oraz 
podstaw programowania 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu budowy i działania sieci 
komputerowych, protokołów i usług; 

 zapoznanie studenta z możliwościami konfigurowania podstawowych protokołów i usług; 

 przekazanie wiedzy dotyczącej rozpoznawania i lokalizowania usterek i awarii oraz ich 
usuwania; 

 wskazanie zagrożeń i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 ma wiedzę na temat zasad budowy i działania współczesnych sieci 
komputerowych 

K-IN_W10, K-
IN_W17 

W02 zna podstawowe metody przeprowadzania klasyfikacji sieci kompute-
rowych, technologii, protokołów komunikacyjnych i usług sieciowych 

K-IN_W10, K-
IN_W17 

W03 ma wiedzę na temat zagrożeń i sposobów zapewniania bezpieczeń-
stwa w sieci 

K-IN_W10, K-
IN_W17 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej - rozumie 
zagrożenia związane z transmisją danych w sieci i rozumie potrzebę 
utrzymywania sieci w stanie należytego bezpieczeństwa 

K-IN_K04 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Powstanie sieci, cele – rys historyczny – WAN i LAN. W01, K01 

2 Systemy otwarte, standaryzacja - ISO – projekt 802. i model referencyjny OSI. 
W01, W02, W03, 

K01 

3 Klasyfikacje sieci komputerowych. Topologie sieciowe. W02, K01 

4 Budowa LAN i WAN. Pojęcia podstawowe. Technologie sieciowe, karty sieciowe i 
media. 

W01, W02, W03, 
K01 

5 Protokoły sieciowe – IP, IPX, NetBEUI i AppleTalk. Adresowanie IP i IPX. 
W01, W02, W03, 

K01 

6 Klasy adresowe IP. Adresy publiczne i niepubliczne. Porty IP i usługi. 
W01, W02, W03, 

K01 

7 Sieć rozległa i routing. Translacja adresów – NAT/PAT. 
W01, W02, W03, 

K01 

8 Sieciowe systemy operacyjne – historia oraz usługi. Zarządzanie siecią/sieciami. 
W01, W02, W03, 

K01 

9 Tożsamość użytkownika w sieci. W02, W03, K01 

10 Zagrożenia i bezpieczeństwo. Ochrona sieciowa, Firewall. W03, K01 

11 Intranet, Internet i sieci wirtualne VPN. 
W01, W02, W03, 

K01 

12 Bezdyskowe stacje robocze i terminale. Zasilanie elektryczne. Serwis sieci. 
W01, W02, W03, 

K01 

13 Protokół IP v.4 – adresowanie IP i obliczenia adresowe – określanie adresu sieci. 
W01, W02, W03, 

K01 

14 Adres IP, maska, adres sieci i adres rozgłoszeniowy. Sieci i podsieci. 
W01, W02, W03, 

K01 

15 Pojęcie bramy w sieci IP. Usługa konfiguracyjna DHCP i konfiguracja statyczna. 
W01, W02, W03, 

K01 

16 
Stworzenie i skonfigurowanie routera na bazie komputera z syst. op. MS Win-
dows. 

W01, W02, W03, 
K01 

17 Skonfigurowanie routera na bazie syst. op. Linux. 
W01, W02, W03, 

K01 
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18 Konfigurowanie prostych routerów komercyjnych. W02, W03, K01 

19 Sieci bezprzewodowe – AccesPoint i jego konfiguracja. HotSpot. W02, W03, K01 

20 Programy do zdalnego zarządzania – RDP, VNC, RemoteAdministrator, PCA-
nywhere, GoToMyPC, TeamViewer. 

W02, W03, K01 

21 Porty IP i przekierowania - PAT. 
W01, W02, W03, 

K01 

22 Snifery – podglądanie ruchu w sieci – programy WinPCap i Ethereal. 
W01, W02, W03, 

K01 

23 Analiza ruchu sieciowego i połączeń IP – programy netstat i TCPview. 
W01, W02, W03, 

K01 

24 Usługa DNS i ReverseDNS – program nslookup. 
W01, W02, W03, 

K01 

25 Ochrona komputera – FireWall i programy ochronne. W03, K01 

26 Udostępnianie zasobów w sieciach lokalnych. 
W01, W02, W03, 

K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny z pokazem multimedialnym. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do egzaminu 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Defler F.J., Poznaj sieci, Mikom, Warszawa 1999. 
2. Krysiak K., Sieci Komputerowe, kompendium, Helion, Gliwice 2003 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Mucha M., Sieci komputerowe. Budowa i działanie, Helion, Gliwice 2003. 
 

 
 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W03  x       

K01     x   
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KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01  

student nie spełnia 
efektu w stopniu wyma-
gań na ocenę dosta-
teczną 

Student ma bardzo 
ogólną wiedzę w za-
kresie zasad budowy 
i działania współcze-
snych sieci kompute-
rowych 

 

Student ma zadowa-
lającą wiedzę na te-
mat zasad budowy i 
działania współcze-
snych sieci kompute-
rowych 

Student ma bardzo 
dobrą wiedzę na te-
mat zasad budowy i 
działania współcze-
snych sieci kompute-
rowych 

W02– W03 

 Student zna niektóre 
podstawowe metody 
przeprowadzania kla-
syfikacji sieci kompu-
terowych, technologii, 
protokołów komunika-
cyjnych i usług siecio-
wych. Rozpoznaje za-
grożenia w sieci i w 
niewielkim zakresie 
sposoby zapewnienia 
bezpieczeństwa 

Student zna w stopniu 
zadowalającym pod-
stawowe metody 
przeprowadzania kla-
syfikacji sieci kompu-
terowych, technologii, 
protokołów komunika-
cyjnych i usług siecio-
wych. Rozpoznaje za-
grożenia w sieci i zna 
większość sposobów 
zapewnienia bezpie-
czeństwa 

Student zna bardzo 
dobrze podstawowe 
metody przeprowa-
dzania klasyfikacji 
sieci komputerowych, 
technologii, protoko-
łów komunikacyjnych i 
usług sieciowych. 
Rozpoznaje zagroże-
nia w sieci i zna w peł-
nym zakresie sposo-
bów zapewnienia bez-
pieczeństwa 

K01 

 Student jest przygoto-
wany do odpowie-
dzialnego pełnienia 
roli zawodowej w 
stopniu podstawowym 
- rozumie zagrożenia 
związane z transmisją 
danych w sieci i rozu-
mie potrzebę utrzymy-
wania sieci w stanie 
należytego bezpie-
czeństwa 

Student jest gotowy 
do odpowiedzialnego 
pełnienia roli zawodo-
wej w stopniu zado-
walającym - rozumie 
zagrożenia związane 
z transmisją danych w 
sieci i rozumie po-
trzebę utrzymywania 
sieci w stanie należy-
tego bezpieczeństwa 

Student jest gotowy 
do odpowiedzialnego 
pełnienia roli zawodo-
wej w pełnym zakresie 
- rozumie zagrożenia 
związane z transmisją 
danych w sieci i rozu-
mie potrzebę utrzymy-
wania sieci w stanie 
należytego bezpie-
czeństwa 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr Urszula Zduńczyk-Bielska 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/S/02 

 

Kierunek: Informatyka 

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu teoretycznych podstaw informa-
tyki oraz podstaw programowania 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest pokazanie możliwości wykorzystania przez studentów podstawowych pojęć 
z zakresu budowy i działania sieci komputerowych, protokołów i usług; zapoznanie studentów 
z możliwościami konfigurowania podstawowych protokołów i usług; nabycie przez studentów 
umiejętności rozpoznawania i lokalizowania usterek i awarii oraz ich usuwania; nabycia umiejętności 
diagnozowania zagrożeń i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 30 16 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 



146 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kierun-
kowych efektów kształ-

cenia 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi integrować i konfigurować różne urządzenia sieciowe K-IN_U10, K-IN_U18 
K-IN_U22, K-IN_U23 

U02 samodzielnie rozwiązuje problemy związane z tworzeniem i eksploata-
cją sieci biurowych, a także pracą sieci rozległych (Internet) 

K-IN_U10, K-IN_U18 
K-IN_U22, K-IN_U23 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 szanuje własność intelektualną w tym prawa autorskie  w obrębie sieci 
komputerowych K-IN_K04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów kształce-

nia 

1 Systemy otwarte, standaryzacja - ISO – projekt 802. i model referencyjny OSI. U01, U02, K01 

2 Klasyfikacje sieci komputerowych. Topologie sieciowe. U01, K01 

3 Budowa LAN i WAN. Pojęcia podstawowe. Technologie sieciowe, karty sieciowe i 
media. 

U01, U02, K01 

4 Protokoły sieciowe – IP, IPX, NetBEUI i AppleTalk. Adresowanie IP i IPX. U01, U02, K01 

5 Klasy adresowe IP. Adresy publiczne i niepubliczne. Porty IP i usługi. U01, U02, K01 

6 Sieć rozległa i routing. Translacja adresów – NAT/PAT. U01, U02, K01 

7 Sieciowe systemy operacyjne – historia oraz usługi. Zarządzanie siecią/sieciami. U01, U02, K01 

8 Tożsamość użytkownika w sieci. U01, U02, K01 

9 Zagrożenia i bezpieczeństwo. Ochrona sieciowa, Firewall. U01, U02, K01 

10 Intranet, Internet i sieci wirtualne VPN. U01, U02, K01 

11 Bezdyskowe stacje robocze i terminale. Zasilanie elektryczne. Serwis sieci. U01, U02, K01 

12 Protokół IP v.4 – adresowanie IP i obliczenia adresowe – określanie adresu sieci. U01, U02, K01 

13 Adres IP, maska, adres sieci i adres rozgłoszeniowy. Sieci i podsieci. U01, U02, K01 

14 Pojęcie bramy w sieci IP. Usługa konfiguracyjna DHCP i konfiguracja statyczna. U01, K01 

15 Stworzenie i skonfigurowanie routera na bazie komputera z syst. op. MS Windows. U01, K01 

16 Skonfigurowanie routera na bazie syst. op. Linux. U01, K01 

17 Konfigurowanie prostych routerów komercyjnych. U01, K01 

18 Sieci bezprzewodowe – AccesPoint i jego konfiguracja. HotSpot. U01, U02, K01 

19 
Programy do zdalnego zarządzania – RDP, VNC, RemoteAdministrator, PCA-
nywhere, GoToMyPC, TeamViewer. 

U01, U02, K01 

20 Porty IP i przekierowania - PAT. U01, U02, K01 

21 Snifery – podglądanie ruchu w sieci – programy WinPCap i Ethereal. U01, U02, K01 

22 Analiza ruchu sieciowego i połączeń IP – programy netstat i TCPview. U01, U02, K01 

23 Usługa DNS i ReverseDNS – program nslookup. U01, U02, K01 

24 Ochrona komputera – FireWall i programy ochronne. U02, K01 

25 Udostępnianie zasobów w sieciach lokalnych. U01, U02, K01 
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METODY KSZTAŁCENIA: 

 metoda projektowa  
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie projektu sieci komputerowej 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Defler F.J., Poznaj sieci, Mikom, Warszawa 1999. 
2. Krysiak K., Sieci Komputerowe, kompendium, Helion, Gliwice 2003. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Mucha M., Sieci komputerowe. Budowa i działanie, Helion, Gliwice 2003 
 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U02    x x    

K01    x x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 – U02 

Student nie spełnia 
efektu w stopniu wy-
maganym na ocenę 

dostateczną 

Student potrafi z 
niewielkimi błędami 
integrować i konfi-
gurować różne 
urządzenia sie-
ciowe; z niewielką 
pomocą prowadzą-
cego zajęcia roz-
wiązuje problemy 
związane z tworze-
niem i eksploatacją 
sieci biurowych. 

Student potrafi dość 
dobrze integrować i 
konfigurować różne 
urządzenia sie-
ciowe; samodziel-
nie rozwiązuje pro-
blemy związane z 
tworzeniem i eks-
ploatacją sieci biu-
rowych. 

Student potrafi bar-
dzo dobrze integro-
wać i konfigurować 
różne urządzenia 
sieciowe samo-
dzielnie rozwiązuje 
problemy związane 
z tworzeniem i eks-
ploatacją sieci biu-
rowych, a także 
pracą sieci rozle-
głych 

K01 

Student rozumie ko-
nieczność szano-
wania praw autor-
skich 

Student jest w 
znacznym stopniu 
przygotowany do 
poszanowania praw 
w obrębie ochrony 
własności intelektu-
alnej. 

Student jest w pełni 
przygotowany do 
poszanowania praw 
w obrębie ochrony 
własności intelektu-
alnej. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Zghidi Hafedh 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-SK/03 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Bezprzewodowa Transmisja Danych – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: piaty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien mieć wiedzę z pakietu przedmiotów Technologie sieciowe 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Przyswojenie podstawowych pojęć i rozwiązań dotyczących teorii bezprzewodowej techniki 
transmisji 

 Poznanie mediów transmisyjnych, protokołów i standardów przesyłania danych cyfrowych 

 Poznanie zasad współpracy różnych technologii transmisji bezprzewodowych 

 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami wykorzystania bezprzewodowej techniki transmisji do 
realizacji fragmentów sieci komputerowych 

 Opanowanie podstaw teoretycznych interdyscyplinarnego podejścia do projektowania w zakresie  
informatycznym, architektonicznym, elektrotechnicznym i audiowizualnym 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna zasady teorii bezprzewodowej techniki transmisji, założenia oraz 
cele jej funkcjonowania K-IN_W_20 

W02 ma wiedzę w zakresie klasycznych mediów transmisyjnych, protokołów 
i standardów przesyłania danych cyfrowych 

K-IN_W_20 

W03 
dysponuje zaawansowaną wiedzą o zasadach współpracy różnych 
technologii transmisji bezprzewodowych i wykorzystania bezprzewodo-
wej techniki transmisji do realizacji fragmentów sieci komputerowych  

K-IN_W_10 

W04 
zna zagadnienia związane z podstawami interdyscyplinarnego podej-
ścia do projektowania w zakresie  informatycznym, architektonicznym, 
elektrotechnicznym i audiowizualnym 

K-IN_W_21 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
ma wykształconą umiejętność współpracy z otoczeniem i pracy zespo-
łowej przy formułowaniu i analizie rozwiązań specyficznych dla syste-
mów budynków inteligentnych 

K-IN_K_03 

K02 
jest zdolny do korzystania z mediów społecznościowych i konsultacji 
indywidualnych przy pogłębianiu wiedzy z zakresu organizacji, tworze-
nia i eksploatacji budynków inteligentnych 

K-IN_K_03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Charakterystyka bezprzewodowych mediów transmisyjnych: fale radiowe 
i mikrofale, światło laserowe i podczerwień. 

W01, W02, K01, 
K02 

2 Struktura i własności radiowego oraz optycznego systemu transmisyj-
nego. 

W01, W02, K01, 
K02 

3 Protokoły dostępu do łącza w sieciach transmisji bezprzewodowej, ocena 
efektywności protokołów. 

W01, W02, K01, 
K02 

4 Transmisja danych w systemach cyfrowej telefonii bezprzewodowej: 
GSM, EDGE, UMTS, DECT. 

W02, W03, K01, 
K02 

5 Transmisja danych w satelitarnych systemach cyfrowej radiokomunikacji: 
IRIDIUM, GLOBALSTAR, ICO, Teledesic, Skybridge. 

W02, W03, K01, 
K02 

6 Transmisja danych lokalizacyjnych: GPS, dGPS, EGNOS, WAAS, GLO-
NASS, GALILEO. 

W02, W03, K01, 
K02 

7 Transmisja danych cyfrowych w systemach przywoławczych i systemie 
RDS. 

W02, W03, K01, 
K02 

8 Bezprzewodowa transmisja naziemna: Aloha, Packet Radio, CDPD, Mo-
bitex, sieci trankingowe - TETRA, EDACS. 

W02, W03, K01, 
K02 

9 Bezprzewodowe transmisja lokalna: IrDA, BlueTooth. 
W02, W03, K01, 

K02 

10 
Zarządzanie systemami transmisji bezprzewodowej, aspekty niezwodno-
ściowe i ekonomiczne. 

W04, K01, K02 

11 
Procedury instalacyjne, dostępne urządzenia nadawczo-odbiorcze, anali-
zatory i testery transmisji. 

W04, K01, K02 
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METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny i problemowy połączony z pokazem multimedialnym 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie prac kontrolnych 

 przygotowanie się do egzaminu 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Sheldon T., Lan Times Encyclopedia of Networking, McGraw - Hill Inc. 1994Zieliński B., Bezprzewodowe 
sieci komputerowe, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2000. 

2. Hołubowicz W., Płóciennik P., Cyfrowe systemy telefonii komórkowej GSM 900, GSM 1800, UMTS, HOL-
KOM, Poznań 1998.Wesołowski K., Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKŁ, Warszawa 2006. 

3. Tanenbaum A. S., Computer Networks, Prentice-Hall International Inc. 2010. 

4. Kasprzak A., Rozległe sieci komputerowe z komutacją pakietów, Oficyna Wydawnicza Politecnikka 
Wrocłaswka 2004. 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Vademecum teleinformatyka, praca zbiorowa, IDG Poland S.A., Warszawa 1999. 
2. Katalogi i inne materiały firm: Cisco, 3 Com, Echelon, Hewlett Packard, Motorola  
3. Czasopisma poświęcone zagadnieniom sieci komputerowych, transmisji danych i systemom telekomu-

nikacyjnym i mikroprocesorowym 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W04   x  x    

K01 – K02     x   
 
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 
 

Na ocenę 3 
 

Na ocenę 4 
 

Na ocenę 5 
 

W01 

Student nie 
spełnia 

efektu w 
stopniu wy-

maganym na 
ocenę dosta-

teczną 

Student błędnie defi-
niuje niektóre zasady 
teorii bezprzewodowej 
techniki transmisji, zało-
żeń oraz celów jej funk-
cjonowania, założeń 
oraz celów ich funkcjo-
nowania lub niedokład-
nie interpretuje niektóre 
etapy działania bez-
przewodowej techniki 
transmisji, nieprecyzyj-
nie określa założenia 
oraz cele jej funkcjono-
wania. 

Student potrafi popraw-
nie zinterpretować więk-
szość zasady teorii bez-
przewodowej techniki 
transmisji, założeń oraz 
celów ich funkcjonowa-
nia i  niezbyt dokładnie 
opisuje rolę spełnianą 
przez transmisję bez-
przewodową na pozio-
mie odtwórczym w za-
kresie podstawowych, 
klasycznych rozwiązań 

Student bezbłędnie defi-
niuje podstawowe pojęcia 
zasad teorii bezprzewodo-
wej techniki transmisji, za-
łożeń oraz celów ich funk-
cjonowania i dokładnie opi-
suje rolę spełnianą przez 
transmisję bezprzewo-
dową na poziomie odtwór-
czym w zakresie podsta-
wowych, klasycznych roz-
wiązań i podejść będących 
pokłosiem własnych prze-
myśleń w ramach wiado-
mości z wykładu i literatury 
przedmiotu 

W02 
Student ogólnie zna 
ważniejsze konstrukcje 
klasycznych mediów 

Student poprawnie opi-
suje większość pozna-

Student dokładnie opisuje 
wszystkie poznane kon-
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transmisyjnych, proto-
kołów i standardów 
przesyłania danych cy-
frowych, ale po części 
źle interpretuje ich zna-
czenie, wymagania i 
efekty działania 

nych konstrukcji kla-
sycznych systemów 
mediów transmisyjnych, 
protokołów i standar-
dów przesyłania danych 
cyfrowych, niezbyt do-
kładnie interpretując ich 
znaczenie, wymagania i 
efekty działania 

strukcje klasycznych syste-
mów mediów transmisyj-
nych, protokołów i standar-
dów przesyłania danych 
cyfrowych oraz ich prze-
znaczenie, wymagania i 
perfekcyjnie interpretuje 
efekty ich działania 

W03 

Student tylko ogólnie 
zna zasady współpracy 
różnych technologii 
transmisji bezprzewo-
dowych i wykorzystania 
bezprzewodowej tech-
niki transmisji do reali-
zacji fragmentów sieci 
komputerowych oraz 
niezbyt dokładnie opa-
nował podstawowe ele-
menty realizacji tych za-
dań. 

Student zna ogólnie za-
sady współpracy róż-
nych technologii 
transmisji bezprzewo-
dowych i wykorzystania 
bezprzewodowej tech-
niki transmisji do reali-
zacji fragmentów sieci 
komputerowych oraz 
wykazuje pewne braki w 
znajomości realizacji 
tych zadań. 

Student biegle opisuje 
współpracy różnych tech-
nologii transmisji bezprze-
wodowych i wykorzystania 
bezprzewodowej techniki 
transmisji do realizacji frag-
mentów sieci komputero-
wych, zna klasyczne roz-
wiązania oraz mechanizmy 
alternatywnych realizacji 
tych zadań. 

W04 

Student zna zagadnie-
nia związane z podsta-
wami interdyscyplinar-
nego podejścia do pro-
jektowania w zakresie 
informatycznym, archi-
tektonicznym, elektro-
technicznym i audiowi-
zualnym, lecz popełnia 
błędy przy analizie kon-
kretnych przykładów. 

Student zna zagadnie-
nia związane z podsta-
wami interdyscyplinar-
nego podejścia do pro-
jektowania w zakresie 
informatycznym, archi-
tektonicznym, elektro-
technicznym i audiowi-
zualnym, ale popełnia 
błędy lub ma trudności 
w pokazaniu przykła-
dów. 

Student potrafi dokładnie 
opisać zagadnienia zwią-
zane z podstawami inter-
dyscyplinarnego podejścia 
do projektowania w zakre-
sie informatycznym, archi-
tektonicznym, elektrotech-
nicznym i audiowizualnym i 
podać konkretne przy-
kłady. 

K01 

Student tylko spora-
dycznie konsultuje się z 
otoczeniem, niechętnie 
wymienia doświadcze-
nia i wiedzę z  prowa-
dzącym lub kolegami. 

Student sporadycznie 
współpracuje 
z kolegami, czasami 
jest aktywny na wykła-
dzie, zadając pytania, 
lub dyskutując. 

Student jest otwarty na 
współpracę z otoczeniem, 
chętnie dyskutuje z kole-
gami i prowadzącym, czę-
sto proponując własne ory-
ginalne rozwiązania. 

K02 

Student potrafi korzy-
stać ze źródeł interneto-
wych do pozyskiwania 
wiedzy, ale czyni to 
rzadko i mało skutecz-
nie. 

Student z łatwością ko-
rzysta z zasobów sie-
ciowych do pozyskania 
wiedzy, ale nie używa w 
tym celu  mediów spo-
łecznościowych. 

Student z łatwością odnaj-
duje w sieci potrzebne ma-
teriały, ponadto wykorzy-
stuje media społeczno-
ściowe do wymiany i uzy-
skania informacji. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Jacek Mazurkiewicz 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/S-SK/04 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Bezprzewodowa Transmisja Danych – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować wiedzą praktyczną i umiejętnościami z zakresu przedmiotu „Techno-
logie Sieciowe 2 – zajęcia praktyczne” 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Opanowanie umiejętności posługiwania się środowiskami wspierającymi tworzenie projektu bez-
przewodowej transmisji danych 

 Zdobycie umiejętności doboru rozwiązań technicznych dla potrzeb technologii transmisji bez-
przewodowych wykorzystywanej do realizacji fragmentów sieci komputerowych 

 Zdobycie biegłości w projektowaniu wielofunkcyjnych sieci transmisji bezprzewodowej dla po-
trzeb komunikacji w wielu różnych zastosowaniach. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 30 16 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 ma umiejętność posługiwania się środowiskami wspierającymi two-
rzenie projektu bezprzewodowej transmisji danych 

K-IN_U_24 

U02 
ma wykształconą umiejętność tworzenia projektów systemów tech-
nicznych dla potrzeb technologii transmisji bezprzewodowych wyko-
rzystywanej do realizacji fragmentów sieci komputerowych 

K-IN_U_24 

U03 potrafi integrować sieci transmisji bezprzewodowej dla potrzeb ko-
munikacji w wielu różnych zastosowaniach K-IN_U_22 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
jest zdolny do  współpracy z otoczeniem i pracy zespołowej przy for-
mułowaniu, analizie i implementacji rozwiązań kompleksowych sys-
temów informatycznych 

K-IN_K_03 

K02 jest zdolny do korzystania z mediów społecznościowych i konsultacji 
indywidualnych przy realizacji zadań K-IN_K_03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Wprowadzenie - projekt jest praktycznym uzupełnieniem wykładu, obejmuje opra-
cowanie sieci transmisji bezprzewodowej dla określonego przedsiębiorstwa, firmy, 
instytucji. 

U01, K01, K02 

2 Charakterystyka firmy U02, K01, K02 

3 Założenia projektowe U01, K01, K02 

4 Przedstawienie ogólnej koncepcji rozwiązania U02, K01, K02 

5 Specyfikacja sieciowa U02, K01, K02 

6 Specyfikacja sprzętowa U02, K01, K02 

7 Planowane oprogramowanie i konfiguracja systemu U03, K01, K02 

8 Kosztorys przedsięwzięcia U03, K01, K02 

9 Podsumowanie - ocena osiągniętych wyników. U03, K01, K02 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia projektowe 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 analiza materiałów wskazanych przez wykładowcę 

 samodzielne studia literaturowe nad wskazanym problemem 

 opracowanie zadań projektowych 

 przygotowanie do prac zaliczeniowych 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Sheldon T., Lan Times Encyclopedia of Networking, McGraw - Hill Inc. 1994Zieliński B., Bezprzewodowe 
sieci komputerowe, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2000. 

2. Hołubowicz W., Płóciennik P., Cyfrowe systemy telefonii komórkowej GSM 900, GSM 1800, UMTS, HOL-
KOM, Poznań 1998.Wesołowski K., Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKŁ, Warszawa 2006. 

3. Tanenbaum A. S., Computer Networks, Prentice-Hall International Inc. 2010. 

4. Kasprzak A., Rozległe sieci komputerowe z komutacją pakietów, Oficyna Wydawnicza Politecnikka 
Wrocłaswka 2004. 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Vademecum teleinformatyka, praca zbiorowa, IDG Poland S.A., Warszawa 1999. 
2. Katalogi i inne materiały firm: Cisco, 3 Com, Echelon, Hewlett Packard, Motorola  
3. Czasopisma poświęcone zagadnieniom sieci komputerowych, transmisji danych i systemom telekomu-

nikacyjnym i mikroprocesorowym 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U03   x  x    

K01 – K02     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 

Student nie 
spełnia efektu 
w stopniu wy-
maganym na 
ocenę dosta-

teczną 

Student wykorzystuje je-
dynie podstawowe możli-
wości środowiska wspie-
rającego tworzenie pro-
jektu bezprzewodowej 
transmisji danych. 

Student bez trudności sto-
suje podstawowe opcje śro-
dowiska wspierającego two-
rzenie projektu bezprzewo-
dowej transmisji danych, lecz 
nie wykorzystuje w pełni jego 
możliwości. 

Student biegle posługuje 
się środowiskiem wspiera-
jącym tworzenie projektu 
bezprzewodowej transmisji 
danych, wykorzystując w 
pełni jego możliwości. 

U02 

Student  z trudem imple-
mentuje systemy tech-
niczne dla potrzeb tech-
nologii transmisji bez-
przewodowych wykorzy-
stywanej do realizacji 
fragmentów sieci kompu-
terowych, popełniając 
błędy i korzystając w du-
żym stopniu z pomocy 
prowadzącego zajęcia. 

Student implementuje sys-
temy techniczne dla potrzeb 
technologii transmisji bez-
przewodowych wykorzysty-
wanej do realizacji fragmen-
tów sieci komputerowych, 
popełniając niewielka liczbę 
błędów logicznych lub for-
malnych. 

Student potrafi szybko 
i bezbłędnie zaimplemen-
tować systemy techniczne 
dla potrzeb technologii 
transmisji bezprzewodo-
wych wykorzystywanej do 
realizacji fragmentów sieci 
komputerowych, w pełni 
wykorzystując elementy ję-
zyka programowania. 

U03 

Student nie potrafi do-
brać optymalnie kształtu 
sieci transmisji bezprze-
wodowej dla potrzeb ko-
munikacji w wielu róż-
nych zastosowaniach 

Student radzi sobie z integra-
cją kształtu sieci transmisji 
bezprzewodowej dla potrzeb 
komunikacji w wielu różnych 
zastosowaniach, lecz nie jest 
w stanie odzwierciedlić 
wszystkich cech problemu. 

Student potrafi optymalnie 
przygotować integrację 
kształtu sieci transmisji 
bezprzewodowej dla po-
trzeb komunikacji w wielu 
różnych zastosowaniach 

K01 

 Student rzadko współpra-
cuje z otoczeniem, nie-
chętnie wymienia do-
świadczenia z innymi 
osobami. 
 

Student czasami współpra-
cuje z kolegami, lecz prefe-
ruje samodzielną prace nad 
projektem. 

Student jest otwarty na 
współpracę z kolegami i 
prowadzącym, często dys-
kutuje nad różnymi meto-
dami implementacji algo-
rytmu. 

K02 

Student potrafi korzystać 
ze źródeł internetowych, 
ale czyni to rzadko i nie-
zbyt efektywnie. 

Student z łatwością odnaj-
duje w sieci materiały po-
trzebne do realizacji projektu, 
ograniczając się do potrzeb 
danego zadania. 

Student z łatwością odnaj-
duje w sieci materiały po-
trzebne do realizacji pro-
jektu, ponadto wykorzy-
stuje sieć do uzyskania no-
wych umiejętności. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Jacek Mazurkiewicz 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/S-KA/05 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo danych – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować wiedzą z zakresu przedmiotów realizowanych na pierwszym i drugim 
roku studiów. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa danych statycznych 
i dynamicznych w sposób programowy i sprzętowy. Szczególny nacisk położono na zachowanie 
integralności  danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna podstawowe zasady związane z bezpieczeństwem danych w 
systemach informatycznych. 

K-IN_W09 
K-IN_W17 

W02 zna podstawowe algorytmy kryptograficzne. K-IN_W09 
K-IN_W17 

W03 zna podstawowe zasady uwierzytelniania w rozproszonych bazach 
danych. 

K-IN_W09 
K-IN_W17 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
rozumie potrzebę odpowiedzialnej kontroli nad przechowywanymi 
danymi oraz konieczność ich zabezpieczania przed dostępem nieu-
prawnionych osób. 

K-IN_K02 
K-IN_K04 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Ataki na systemy, wirusy komputerowe, awarie sprzętowe, błędy w 
oprogramowaniu. 

W01, K01 

2 Modele kontroli uznaniowej i  obowiązkowej, metodyka projektowania. W01, K01 

3 Standardy bezpieczeństwa TCSEC i ITSEC. W01, K01 

4 
Uwierzytelnienie, autoryzacja, hasła, kody, tokeny, karty inteligentne, cechy 
biometryczne. 

W01, K01 

5 Kryptografia, symetryczne i niesymetryczne algorytmy. W02, K01 

6 Podpis elektroniczny, jednokierunkowa funkcja skrótu. W02, K01 

7 Protokoły  przesyłania danych IPSEC i SSL. W02, K01 

8 Logi z unieważnieniem, z powtarzaniem i hybrydowe. W02, K01 

9 Plany, konflikty, blokady W03, K01 

10 Sterowanie współbieżnym dostępem. W03, K01 

11 Zarządzanie transakcjami w systemach  rozproszonych baz danych. W03, K01 

12 Archiwizacja kopie lustrzane proste i zdalne, replikacja, migawki. W03, K01 

13 Macierze dyskowe, klastry. W03, K01 

14 Tendencje rozwojowe baz danych. W03, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Garcia-Molina H. Ullman J., Widom J.,Systemy baz danych. Pełny wykład.,WNT Warszawa 2006 

2. Chałon M., Ochrona i bezpieczeństwo danych, Wrocław 2007 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Garcia-Molina H. Ullman J., Widom J., Implementacja systemów baz danych . WNT Warszawa 2003Na-
unton J.,  ProFile, Intermediate, Oxford. 

2. Chałon M.,Systemy baz danych. Wprowadzenie, Wrocław 2007. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01-W03   x  x    

K01   x  x   
 
 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01-W03, 
K01 

Student nie spełnia wy-
mogu w stopniu wyma-
ganym na ocenę dosta-

teczną 

Student zna podsta-
wowe zasady zwią-
zane z bezpieczeń-
stwem danych w sys-
temach informatycz-
nych. Rozumie także 
proste algorytmy szy-
frowania oraz najistot-
niejsze techniki uwie-
rzytelniania w rozpro-
szonych bazach da-
nych. 

Student ponadto rozu-
mie bardziej skompli-
kowane algorytmy 
szyfrowania danych. 

Student zna wszystkie 
poznane zasady zwią-
zane z zapewnianiem 
bezpieczeństwa da-
nych, a także złożone 
algorytmy szyfrowania 
oraz  zaawansowane 
techniki uwierzytelnia-
nia w rozproszonych 
bazach danych. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:   
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-KA/06 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo danych – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien posiadać wiedze z zakresu przedmiotów realizowanych na pierwszym i drugim roku 
studiów. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest  umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych statycznych 
i dynamicznych w sposób programowy i sprzętowy. Szczególny nacisk położono na zachowanie 
integralności  danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 30 16 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 
wykorzystuje podstawowe metody zabezpieczania rozproszonych 
baz danych, wykorzystując dostępne oprogramowanie oraz po-
znane algorytmy szyfrowania. 

K-IN_U09, K-IN_U22 
K-IN_U23, K-IN_U24 

U02 zarządza transakcjami w systemach rozproszonych baz danych. K-IN_U09, K-IN_U22 
K-IN_U23, K-IN_U24 

U03 wykonuje projekt zabezpieczonej rozproszonej bazy danych z wyko-
rzystaniem poznanych metod i narzędzi. 

K-IN_U09, K-IN_U22 
K-IN_U23, K-IN_U24 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
rozumie potrzebę odpowiedzialnej kontroli nad przechowywanymi 
danymi oraz konieczność ich zabezpieczania przed dostępem nieu-
prawnionych osób. 

K-IN_K02, K-IN_K04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wybrane aspekty bezpieczeństwa w systemach ORACLE, INFORMIX itp. U01, K01 

2 Zarządzanie transakcjami  w systemach rozproszonych  baz danych. U02, K02 

3 Projekt zabezpieczenia dla rozproszonej bazy danych. 
U01, U02, U03, 

K02 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia projektowe. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie projektu 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Garcia-Molina H. Ullman J., Widom J.,Systemy baz danych. Pełny wykład.,WNT Warszawa 2006. 

2. Chałon M., Ochrona i bezpieczeństwo danych, Wrocław 2007 

 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Garcia-Molina H. Ullman J., Widom J., Implementacja systemów baz danych . WNT Warszawa 2003. 
2. Chałon M.,Systemy baz danych. Wprowadzenie, Wrocław 2007 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U03    x x    

K01    x x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 – U03, 

K01 

Student nie spełnia 
efektów w stopniu wy-

maganym na ocenę do-
stateczną 

Student wykonuje pro-
sty projekt zabezpie-
czonej rozproszonej 
bazy danych, wyko-
rzystując najprostsze 
techniki szyfrowania. 

Student tworzy projekt 
zabezpieczonej bazy 
danych wykorzystując 
trudniejsze techniki 
szyfrowania.  

Student tworzy zaa-
wansowany projekt 
zabezpieczonej bazy 
danych w oparciu o 
wszystkie poznane 
techniki i metody za-
bezpieczania danych. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:   
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-KA/07 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do hurtowni danych – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien wykazywać się znajomością baz danych (projektowanie, realizacja), podstawowych 
konstrukcji języka SQL oraz znać podstawy MS SQL Server 2005. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę o: 

 selekcji danych pochodzących z różnych źródeł;  

 procesach projektowania i budowy hurtowni danych przy użyciu MS SQL Server 2005 Analysis 

Services,  

 technikach strategii prezentacji i analiz danych,  

 hurtowni danych. 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące HD i datamining'u K-IN_W_09 

W02 wyjaśnia sposoby dostępu do danych pochodzących z różnych źró-
deł oraz opisuje zagadnienia związane z selekcją i analizą danych. 

K-IN_W_09 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
przedstawia proste pojęcia z teorii HD, zagadnienia związane 
z praktycznym projektowaniem i analizą danych z HD, zapytaniami 
i prostymi sposobami zarządzania HD. 

K-IN_K_01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie w tematykę hurtowni danych (podstawowe pojęcia, bazy da-
nych a hurtownie danych). 

W01, W02, K01 

2 Architektura składnicy oraz hurtowni danych. W01, W02, K01 

3 Projektowanie schematu hurtowni danych. W01, W02, K01 

4 Tworzenie ogólnego projektu hurtowni W01, W02, K01 

5 Definiowanie raportów i projekt agregatów. W01, W02, K01 

6 Kryteria oceny wielowymiarowości i testy porównawcze technologii OLAP. W01, W02, K01 

7 Eksploracja danych. W01, W02, K01 

8 Modelowanie wielowymiarowe (wymiary, miary, fakty, agregaty). W01, W02, K01 

9 Tworzenie kostek danych. W01, W02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny z pokazem multimedialnym 

 wykład problemowy połączony z analizą konkretnego przypadku.. 
 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do egzaminu 

 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Todman C., „Projektowanie hurtowni danych – Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM)”, WNT 2005 

2. Jacobson R., „Microsoft SQL Server 205 Analysis Services – Krok po kroku”, MicrosoftPress 2006 

 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Waymire R. Sawtel R., MS SQL Server 2000 dla każdego, Helion, Gliwice 2002. 
2. Waymire R. Sawtel R., MS SQL Server 2000. Księga Eksperta, Helion, Gliwice 2003. 
3. Elmasri R.; „Wprowadzenie do systemów baz danych”; Helion 2005 
4. Pelikant A.; „Hurtownie danych od przetwarzania analitycznego do raportowania”; Helion 2005 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01   x  x    

W01   x  x    

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01, W02, 

K01 

Student spełnia efektu 
w stopniu wymaganym 
na ocenę dostateczna 

Student zna podsta-
wowe pojęcia z za-
kresu hurtowni oraz 
potrafi określać źródła 
danych i tworzyć pro-
sty projekt hurtowni 
danych. 

Student potrafi two-
rzyć kostki danych z 
pobranych z źródeł 
oraz wykonać proste 
analizy i raporty. 

Student potrafi zapro-
jektować i zaprogra-
mować złożony pro-
jekt hurtowni, poddać 
go analizie przy po-
mocy narzędzi typu 
MS SQL Server 2005 
Analysis Services 
oraz wyciągać z tych 
analiz właściwe wnio-
ski. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr. inż. Jerzy Pisarski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-KA/08 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do hurtowni danych – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien wykazywać się znajomością baz danych (projektowanie, realizacja), podstawowych 
konstrukcji języka SQL oraz znać podstawy MS SQL Server 2005. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności: 

 selekcji i analizy danych pochodzących z różnych źródeł,  

 projektowania i budowy hurtowni danych przy użyciu  MS SQL Server 2005 Analysis Services,  

 korzystania z techniki strategii prezentacji i analiz danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 15 8 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 60 67 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 tworzy własny projekt hurtowni danych (HD) K-IN_U_09 

U02 realizuje prostą HD na podstawie stworzonego projektu oraz two-
rzy zapytania do HD i umie analizować proste przypadki. K-IN_U_09 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 krytycznie ocenia swoją wiedzę i umiejetności  z zakresu hurtowni 
baz danych 

K-IN_K_01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie w tematykę hurtowni danych (podstawowe pojęcia, bazy 
danych a hurtownie danych). 

U01, U02, K01 

2 Architektura składnicy oraz hurtowni danych. U01, U02, K01 

3 Projektowanie schematu hurtowni danych. U01, U02, K01 

4 Tworzenie ogólnego projektu hurtowni U01, U02, K01 

5 Definiowanie raportów i projekt agregatów. U01, U02, K01 

6 Kryteria oceny wielowymiarowości i testy porównawcze technologii 
OLAP. 

U01, U02, K01 

7 Eksploracja danych. U01, U02, K01 

8 Modelowanie wielowymiarowe (wymiary, miary, fakty, agregaty). U01, U02, K01 

9 Tworzenie kostek danych. U01, U02, K01 
 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia projektowe  
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie projektu 

 przygotowanie się do kolokwium 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Todman C., „Projektowanie hurtowni danych – Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM)”, WNT 2005 

2. Jacobson R., „Microsoft SQL Server 205 Analysis Services – Krok po kroku”, MicrosoftPress 2006 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 
1. Waymire R. Sawtel R., MS SQL Server 2000 dla każdego, Helion, Gliwice 2002. 
2. Waymire R. Sawtel R., MS SQL Server 2000. Księga Eksperta, Helion, Gliwice 2003 
3. Elmasri R.; „Wprowadzenie do systemów baz danych”; Helion 2005 
4. Pelikant A.; „Hurtownie danych od przetwarzania analitycznego do raportowania”; Helion 2005 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01 – U02    x  x   

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01-U02 
K01 

Student nie wykazuje 
efektów w stopniu wy-
maganym na ocenę do-
stateczną 

Student zna podsta-
wowe pojęcia z za-
kresu hurtowni oraz 
potrafi określać źródła 
danych i tworzyć pro-
sty projekt hurtowni 
danych. 

Student potrafi two-
rzyć kostki danych z 
pobranych z źródeł 
oraz wykonać proste 
analizy i raporty. 

Student potrafi zapro-
jektować i zaprogra-
mować złożony pro-
jekt hurtowni, poddać 
go analizie przy po-
mocy narzędzi typu 
MS SQL Server 2005 
Analysis Services 
oraz wyciągać z tych 
analiz właściwe wnio-
ski. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr. inż. Jerzy Pisarski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S/09 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Projekt przejściowy 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

 Znajomość podstaw baz danych 

 Znajomość podstaw programowania 

 Znajomość posługiwania się oprogramowaniem do tworzenia schematów i diagramów (język 

UML) 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności: 

 w zakresie realizacji w niewielkiej grupie studenckiej poszczególnych etapów budowy projektu 
informatycznego (tj. specyfikacji, inicjacji, projektowania, kodowania, konstrukcji, walidacji i 
wreszcie wdrażania) z zastosowaniem odpowiednich wymagań w zakresie planowania, 
monitorowania, koordynacji  

 dokumentowania projektu oraz audytu 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 75 40 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 50 85 

RAZEM 125 125 

Punkty ECTS 5 5 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

 efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 wyjaśnia podstawowe pojęcia projektowania K-IN_W_09, K-IN_W20 

W02 wyjaśnia sposoby dokumentowania projektu K-IN_W_09, K-IN_W20 

W03 opisuje zagadnienia związane z walidacją i audytem K-IN_W_09, K-IN_W20 

w zakresie umiejętności 

U01 
potrafi zaplanować pracę nad projektem informatycznym w nie-
wielkim zespole - podzielić zakres obowiązków i pracę pomiędzy 
zespół projektowy 

K-IN_U_09, K-
IN_U_18,  

K-IN_U_22, K-IN_U24,  
K-IN_U26 

U02 tworzy własny projekt informatyczny 

K-IN_U_09, K-
IN_U_18,  

K-IN_U_22, K-IN_U24,  
K-IN_U26 

U03 realizuje pełną dokumentację projektową. 

K-IN_U_09, K-
IN_U_18,  

K-IN_U_22, K-IN_U24,  
K-IN_U26 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 przedstawia sposoby podejścia do organizacji struktury projektowa-
nego problemu, pracy zespołowej i indywidualnej. 

K-IN_K01 
K-IN_K02 
K-IN_K03 
K-IN_K04 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Podstawy metodologii projektowania orz współdziałania w zespole. Umiejętność 
podziału obowiązków, łączenia efektów orz dokumentowania projektu. W01, U01, K01 

2 Wybór tematu projektu, określenie jego zakresu. 
W01, W03, U01, 

K01 
3 Faza specyfikacji projektu. W01, U01, K01 

4 Faza inicjacji pracy nad projektem. Opis rzeczywistości. W01, U01, K01 

5 Wybór odpowiednich diagramów  UML do zastosowań w projekcie, przykłady. W01, U01, K01 

6 Realizacja poszczególnych etapów projektu, burze mózgów. W01, U01, K01 

7 Tworzenie opisów dokumentacyjnych z uwzględnieniem właściwych diagramów.  
W02, U02, U03, 

K01 

8 Ujednolicenie i formatowanie dokumentacji. W02, U02, U03, 
K01 

9 Wykonanie prezentacji projektu i jego pokaz. W03, K01 

10 Prace końcowe W03, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia w zakresie realizacji projektu. 
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PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 wykonywanie zadania projektowego 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. G. Booch, UML przewodnik użytkownika, WNT 2002 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Wróblewski P., Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion 2005. 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W03     x    

U01-U03    x x x   

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01-W03 
U01-U03 

K01 

Student nie wywiązał 
się z postawach mu za-
dań. 

Student potrafi w spo-
sób zadawalający 
współpracować w ze-
spole projektowym 
oraz zaprezentować 
własne elementy 
wniesione do projektu 
i dokumentacji 

Student potrafi dobrze 
współpracować z ze-
społem projektowym 
oraz umieć zaprezen-
tować wszystkie ele-
menty projektui umieć 
tworzyć zunifikowaną 
dokumentację (jeden 
dokument w wybra-
nym programie i for-
macie). 

Student potrafi być li-
derem zespołu projek-
tantów, znać dokład-
nie wszystkie szcze-
góły tworzonego pro-
jektu, przeprowadzić 
weryfikację oraz wy-
konać i przeprowadzić 
jego prezentacje oraz 
wykazać się umiejęt-
nością przygotowania 
audytu. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr. inż. Jerzy Pisarski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-KA/10 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Aplikacje internetowe w języku PHP – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

 Znajomość podstaw programowania strukturalnego i obiektowego 

 * Znajomość podstaw języka SQL i baz danych 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z językiem programowania PHP oraz z nowoczesnymi narzędziami (frame-

workami, systemami zarządzania treścią, bibliotekami, notyfikacjami) przeznaczonymi do tworzenia aplikacji in-

ternetowych w języku PHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 referuje składnię języka PHP, jego zastosowania i praktyczne imple-
mentacje 

K-IN_W_11 
K-IN_W_12 

W02 
wyjaśnia działanie wybranych frameworków, systemów zarządzania 
treścią, bibliotek, notyfikacji i narzędzi wykorzystywanych przy two-
rzeniu aplikacji internetowych w języku PHP 

K-IN_W_11 
K-IN_W_12 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
jest krytyczny w zakresie posiadanych umiejętności co do składni 
języka PHP, bibliotek, notyfikacji i narzędzi wykorzystywanych przy 
tworzeniu aplikacji internetowych w języku PHP 

K-IN_K_01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie do tematyki programowania w języku PHP; historia, zastosowanie, 
praktyczne implementacje, terminy, definicje 

W01, K01 

2 Omówienie podstaw i zaawansowanych elementów składni języka PHP W01, K01 

3 Przedstawienie technik, języków programowania, bibliotek, notyfikacji i narzędzi to-
warzyszących tworzeniu aplikacji w języku PHP 

W02, K01 

4 Historia i ewolucja frameworków na przykładzie Zend Framework 1, 2, 3 W02, K01 

5 Omówienie platformy programistycznej Symfony 2 oraz Yii 2 W02, K01 

6 Omówienie systemów zarządzania treścią na przykładzie Wordpress-a W02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny i problemowy. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do egzaminu 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Welling L., Thomson L. PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Wydanie czwarte. Vademecum profesjonal-
isty. Gliwice Helion 2009 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

-------- 

 

NETOGRAFIA: 
1. http://php.net/manual/en/ 
2. http://framework.zend.com/manual/current/en/index.html 
3. http://symfony-docs.pl/book/index.html 
4. http://www.yiiframework.com/doc/ 
5. https://codex.wordpress.org/ 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W02  x   x    

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01, K01 

Student nie spełnia 
efektów w stopniu 
wymaganym na 

ocenę dostateczną 

Student zna i wyko-
rzystuje podstawowe 
instrukcje programi-
styczne języka PHP i 
tworzy proste skrypty 
w tym języku 

Student zna najważ-
niejsze elementy 
składni języka PHP i 
wykorzystuje tą wie-
dzę do tworzenia apli-
kacji w języku PHP o 
średnim poziomie za-
awansowania 

Student zna więk-
szość elementów 
składni języka PHP i 
wykorzystuje tą wie-
dzę do tworzenia apli-
kacji w języku PHP o 
dużym poziomie zaa-
wansowania 

W02, K01 

Student wykorzystuje 
dodatkowe biblioteki 
języka PHP oraz wyja-
śnia podstawowe za-
sady działania frame-
worków oraz syste-
mów zarządzania tre-
ścią 

Student wykorzystuje 
dodatkowe biblioteki 
języka PHP oraz wyja-
śnia większość zasad 
działania framewor-
ków oraz systemów 
zarządzania treścią w 
średnio skomplikowa-
nych aplikacjach 

Student wykorzystuje 
dodatkowe biblioteki 
języka PHP oraz wyja-
śnia  zasady działania 
frameworków oraz 
systemów zarządza-
nia treścią w  zaawan-
sowanych aplikacjach 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Adam Tyński 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-KA/11 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Aplikacje internetowe w języku PHP – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

 Znajomość podstaw programowania strukturalnego i obiektowego 

 Znajomość podstaw języka SQL i baz danych 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu języka programowania PHP oraz  

Zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami (frameworkami, systemami zarządzania treścią, bibliotekami, notyfika-

cjami) przeznaczonymi do tworzenia aplikacji internetowych w języku PHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 30 16 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 tworzy systemy internetowe w języku PHP przy użyciu wybranych 
frameworków i systemów zarządzania treścią 

K-IN_U_11 
K-IN_U_12 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 jest krytyczny w stosunku do posiadanych umiejętności w za-
kresie tworzenia systemów internetowych w języku PHP 

K-IN_K_01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie do tematyki programowania w języku PHP; historia, zastosowa-
nie, praktyczne implementacje, terminy, definicje 

U01, K01 

2 Omówienie podstaw i zaawansowanych elementów składni języka PHP U01, K01 

3 Przedstawienie technik, języków programowania, bibliotek, notyfikacji i narzędzi 
towarzyszących tworzeniu aplikacji w języku PHP 

U01, K01 

4 Historia i ewolucja frameworków na przykładzie Zend Framework 1, 2, 3 U01, K01 

5 Omówienie platformy programistycznej Symfony 2 oraz Yii 2 U01, K01 

6 Omówienie systemów zarządzania treścią na przykładzie Wordpress-a    U01, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia laboratoryjne. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 

 przygotowanie się do zaliczenia 

 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Welling L., Thomson L. PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Wydanie czwarte. Vademecum profesjonal-
isty. Gliwice Helion 2009 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

-------- 

 

NETOGRAFIA: 
1. http://php.net/manual/en/ 
2. http://framework.zend.com/manual/current/en/index.html 
3. http://symfony-docs.pl/book/index.html 
4. http://www.yiiframework.com/doc/ 
5. https://codex.wordpress.org/ 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U02   x  x    

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01, U02, 
K01 

Student nie spełnia 
efektu w stopniu wyma-
ganym na ocenę dosta-

teczną. 

Student tworzy proste  
systemy internetowe 
w języku PHP przy 
użyciu wybranych fra-
meworków i syste-
mów zarządzania tre-
ścią 

Student tworzy sys-
temy internetowe o 
średnim stopniu zaa-
wansowania z wyko-
rzystaniem języka 
PHP oraz przy użyciu 
wybranych framewor-
ków i systemów za-
rządzania treścią 

Student tworzy zaa-
wansowane systemy 
internetowe z wyko-
rzystaniem języka 
PHP oraz przy użyciu 
wybranych framewor-
ków i systemów za-
rządzania treścią 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Adam Tyński 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-KA/12 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Programowanie współbieżne – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

 Znajomość podstaw programowania w języku C i C++ 

 Znajomość podstaw programowania w języku Java 

 Znajomość algorytmiki i logiki 

 Znajomość podstaw matematyki  

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie siatki pojęciowej przedmiotu, 
w tym pojęciami współbieżności i równoległości oraz z zakresu mechanizmów współbieżności 
w języku Java i zastosowaniem praktycznym wątków w języku Java. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 

Student wyjaśnia podstawowe pojęcia współbieżności: procesy, 
sekcje krytyczne, synchronizacja, przetwarzanie równoległe. Rozu-
mie i umie wyjaśnić interakcje  pomiędzy procesami działającymi w 
czasie rzeczywistym 

K-IN_W_05 
K-IN_W_06 

W02 

Student wyjaśnia typowe algorytmy rozwiązywania problemów pro-
gramowych z zastosowaniem technik wielowątkowych. Ma wiedzę w 
zakresie tworzenia i testowania oprogramowania współbieżnego oraz 
problemów występujących w systemach współbieżnych 

K-IN_W_06 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 Student podejmuje polemikę na temat wyboru języka programowa-
nia współbieżnego i środowiska programowego do realizacji zadań. K-IN_K_01 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Podstawowe pojęcia współbieżności: bezpieczeństwo, żywotność, blokada, za-
głodzenie. Procesy sekwencyjne i współbieżne. 

W01, W02, K01 

2 Klasyczne problemy współbieżności, problem wzajemnego wykluczania i sekcji 
krytycznej 

W01, W02, K01 

3 Stany procesu. Procesy niezależne i zależne. Pojęcie zasobu oraz zasoby 
dzielone. Pojęcie przeplotu. 

W01, W02, K01 

4 Problem wzajemnego wykluczania i metody jego rozwiązywania. Algorytm 
Dekkera. 

W01, W02, K01 

5 Problem wzajemnego wykluczania N procesów. Algorytmy Petersona i Lam-
parta. 

W01, W02, K01 

6 Procesy współbieżne w Javie, aplikacje wielowątkowe. W01, W02, K01 

7 Synchronizacja wątków w Javie. W01, W02, K01 

8 Semafory. Bufory cykliczne i nieskończone. Problemy „Producent konsument” i 
„Ucztujących filozofów”. 

W01, W02, K01 

9 Monitory. Implementacje w Javie. Problem „Czytelnicy i pisarze” W01, W02, K01 

10 Grupy wątków. Wątki demony. Komunikacja międzywątkowa. W01, W02, K01 

11 Zasady, problemy, metody komunikacji w sieciach. W01, W02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny i problemowy połączony z pokazem multimedialnym i technikami infor-
matycznymi.. 
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PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do zajęć kontrolnych 

 przygotowanie się do egzaminu 

 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Ben-Ari M., Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego, WNT 1996 
2. Herlichy M., Sztuka programowania wieloprocesorowego, PWN 2010 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. H.Schildt, „Java kompendium programisty”, Helion 2015. 

2. Dokumentacja Javy dotycząca wątków 
 

NETOGRAFIA: 
_________ 

 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01   x  x    

W02   x  x    

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01-W02 
K01 

Student nie wywiązał 
się z postawach mu za-
dań. 

Student potrafi posłu-
giwać się zintegrowa-
nym środowiskiem 
Eclipse, Netbeans lub 
innym równoważnym, 
umie zaprogramować 
proste algorytmy 
współbieżne oraz 
umie utorzyć i urucho-
mić proste wątki w 
Javie.. 

Student potrafi zapro-
gramować algorytmy 
wielowątkowe  z syn-
chronizacją, grupowa-
niem wątków oraz 
wątków będących de-
monami. 

Student potrafi zapro-
jektować i zaprogra-
mować złożone algo-
rytmy wielowątkowe 
oraz dokonać analizy 
wyników działania ca-
łej aplikacji jak i po-
szczególnych jej pro-
cesów (wątków) za 
pomocą interfejsu 
konsolowego i okien-
kowego. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr. inż. Jerzy Pisarski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-KA/13 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Programowanie współbieżne – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

 Znajomość podstaw programowania w języku C i C++ 

 Znajomość podstaw programowania w języku Java 

 Znajomość algorytmiki i logiki oraz podstaw matematyki 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętność posługiwania się technikami 
współbieżności oraz tworzenia interaktywnych programów z użyciem wielowątkowości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 30 16 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi określić złożoność problemu i dokonać wyboru właściwej me-
tody do jego realizacji.  

K-IN_U_05 

U02 
implementuje podstawowe algorytmy przy użyciu technik współbież-
ności i umie je modyfikować. Umie tworzyć programy interaktywne 
z użyciem wielowątkowości. 

K-IN_U_05 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

podejmuje polemikę na temat wyboru języka programowania współ-
bieżnego i środowiska programowego do realizacji zadań z jedno-
czesnym krytycznym postrzeganiem swojej wiedzy i umiejętności 
w tym zakresie. 

K-IN_K_01 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Podstawowe pojęcia współbieżności: bezpieczeństwo, żywotność, blokada, zagło-
dzenie. Procesy sekwencyjne i współbieżne. 

U01, U02, K01 

2 Klasyczne problemy współbieżności, problem wzajemnego wykluczania i sekcji 
krytycznej 

U01, U02, K01 

3 Stany procesu. Procesy niezależne i zależne. Pojęcie zasobu oraz zasoby dzie-
lone. Pojęcie przeplotu. 

U01, U02, K01 

4 Problem wzajemnego wykluczania i metody jego rozwiązywania. Algorytm Dek-
kera. 

U01, U02, K01 

5 Problem wzajemnego wykluczania N procesów. Algorytmy Petersona i Lamparta. U01, U02, K01 

6 Procesy współbieżne w Javie, aplikacje wielowątkowe. U01, U02, K01 

7 Synchronizacja wątków w Javie. U01, U02, K01 

8 Semafory. Bufory cykliczne i nieskończone. Problemy „Producent konsument” i 
„Ucztujących filozofów”. 

U01, U02, K01 

9 Monitory. Implementacje w Javie. Problem „Czytelnicy i pisarze” U01, U02, K01 

10 Grupy wątków. Wątki demony. Komunikacja międzywątkowa. U01, U02, K01 

11 Zasady, problemy, metody komunikacji w sieciach. U01, U02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia laboratoryjne w zakresie technik i metod programowania. 
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PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 

 przygotowanie się do kolokwium 

 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Ben-Ari M., Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego, WNT 1996 
2. Herlichy M., Sztuka programowania wieloprocesorowego, PWN 2010 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. H.Schildt, „Java kompendium programisty”, Helion 2015. 

2. Dokumentacja Javy dotycząca wątków 
 

 

NETOGRAFIA: 
_________ 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U02     x x   

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01-U02 
K01 

Student nie speł-
nia efektu w stop-
niu wymaganym 
na ocenę dosta-
teczną. 

Student potrafi posługi-
wać się zintegrowanym 
środowiskiem Eclipse, 
Netbeans lub innym 
równoważnym, 
umie zaprogramować 
proste algorytmy współ-
bieżne oraz umie uto-
rzyć i uruchomić proste 
wątki w Javie. W nie-
wielkim zakresie podej-
muje polemikę  w zakre-
sie programowania 
współbieżnego. 

Student potrafi zapro-
gramować algorytmy 
wielowątkowe  z syn-
chronizacją, grupowa-
niem wątków oraz 
wątków będących de-
monami. Podejmuje 
polemikę w zakresie 
programowania 
współbieżnego. 

Student potrafi zaprojek-
tować i zaprogramować 
złożone algorytmy wielo-
wątkowe oraz dokonać 
analizy wyników działania 
całej aplikacji jak i po-
szczególnych jej proce-
sów (wątków) za pomocą 
interfejsu konsolowego i 
okienkowego. Potrafi kry-
tycznie oceniać swoją 
wiedzę podejmując pole-
mikę w zakresie progra-
mowania współbieżnego. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr. inż. Jerzy Pisarski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S/14 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Administracja systemu Windows NT – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student wykazywać się znajomością architektury systemów komputerowych oraz systemów opera-
cyjnych. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie podstawowych pojęć 
związanych z organizacją pracy w domenie Windows oraz metod efektywnego zarządzania domeną  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 5 9 

RAZEM 35 25 

Punkty ECTS 1 1 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 
Student wyjaśnia pojęcie usługi katalogowej, pojęcie zarządzania 
kontami i grupami użytkowników, zarządzania dostępem do zaso-
bów sieciowych oraz usług drukowania w systemie Windows 

K-IN_W13 
K-IN_W21 

W02 Student wyjaśnia zasady bezpieczeństwa w systemie Windows K-IN_W13 
K-IN_W21 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
Jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych związanych z 
wykonywaną przez siebie pracą w zakresie zarządzania i bezpie-
czeństwa w systemie Windows 

K-IN_K02 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie do usługi katalogowej Active Directory W01, K01 

2 Zarządzanie kontami użytkowników i komputerów W01, K01 

3 Zarządzanie grupami użytkowników W01,  K01 

4 Zarządzanie dostępem do zasobów sieciowych W01,  K01 

5 Implementacja usług drukowania W01,  K01 

6 Zarządzanie usługami drukowania W01,  K01 

7 Zarządzanie dostępem do obiektów Active Directory znajdujących się w jednost-
kach organizacyjnych W01,  K01 

8 Implementacja zasad grup (Group Policy) W01,  K01 

9 Zarządzanie środowiskiem użytkownika przy wykorzystaniu zasad grup W01,  K01 

10 Wprowadzenie do bezpieczeństwa Windows Server 2003 W02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny i problemowy połączony z dyskusją dydaktyczną. 
 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do egzaminu 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Reimer S., Mulcare M. Active Directory dla Microsoft Windows Server 2003 Przewodnik Techniczny. Mi-
crosoft Press 2005 

2. Stanek W., Vademecum Administratora Microsoft Windows Server 2003. Microsoft Press 2003 
3. Morimoto R., Noel M., Droubi O., Gardinier K., Neal N. Windows Server 2003. Księga eksperta. Helion 

2004 
4. Holme D., Thomas O. Egzamin 70-290: Zarządzanie o obsługa środowiska Windows Server 2003 Training 

Kit. Microsoft Press 2006 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Microsoft Windows Server 2003 Projektowanie i organizacja Active Directory oraz usług zabezpieczeń Re-
source kit. Microsoft Press 2005. 

2. Microsoft Windows Server 2003 Projektowanie zarządzanego środowiska Resource kit. Microsoft Press 
2005 

3. Bragg R., Bezpieczeństwo w Windows Server 2003 Kompendium. Helion 2006 
 

NETOGRAFIA: 
_________ 

 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W02  x   x    

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01-W02, 
K01 

 Student wyjaśnia pod-
stawowe pojęcia zwią-
zane z usługą katalo-
gową, pojęciem za-
rządzania kontami i 
grupami użytkowni-
ków, zna podstawowe 
zasady zarządzania 
dostępem do zaso-
bów sieciowych oraz 
usług drukowania w 
systemie Windows 
oraz wyjaśnia podsta-
wowe zasady bezpie-
czeństwa w systemie 
Windows 

Student omawia trud-
niejsze pojęcia zwią-
zane z usługą katalo-
gową, pojęciem za-
rządzania kontami i 
grupami użytkowni-
ków, zna  zasady za-
rządzania dostępem 
do zasobów siecio-
wych oraz usług dru-
kowania w systemie 
Windows oraz wyja-
śnia najważniejsze 
zasady bezpieczeń-
stwa w systemie Win-
dows 

Student wyjaśnia na 
poziomie zaawanso-
wanym pojęcia zwią-
zane z usługą katalo-
gową, pojęciem za-
rządzania kontami i 
grupami użytkowni-
ków, zna w większości 
zasady zarządzania 
dostępem do zaso-
bów sieciowych oraz 
usług drukowania w 
systemie Windows 
oraz wyjaśnia w stop-
niu zaawansowanym 
zasady bezpieczeń-
stwa w systemie Win-
dows 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Adam Tyński 

 

 



185 

 

 

  
Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S/15 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Administracja systemu Windows NT – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Znajomość architektury systemów komputerowych 
Znajomość systemów operacyjnych 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności planowania i wdrażania usługi Active 
Directory w firmie należącej do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 45 24 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 30 51 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 



186 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 
zarządza usługą katalogową, kontami użytkowników i grupami użyt-
kowników, zarządza dostępem do zasobów sieciowych oraz usłu-
gami drukowania 

K-IN_U_13 
K-IN_U_26 

U02 
zarządza obiektem Active Directory w jednostkach organizacyjnych, 
implementuje zasady grup oraz zarządza środowiskiem użytkow-
nika przy wykorzystaniu zasad grup 

K-IN_U_13 
K-IN_U_26 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

jest gotowy do wypełniania zobowiązań społecznych związanych z 
wykonywaną przez siebie pracą, w tym działań w na rzecz interesu 
publicznego w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa w systemie 
Windows. 

K-IN_K02 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie do usługi katalogowej Active Directory U01, K01 

2 Zarządzanie kontami użytkowników i komputerów U01, K01 

3 Zarządzanie grupami użytkowników U01, K01 

4 Zarządzanie dostępem do zasobów sieciowych U01, K01 

5 Implementacja usług drukowania U01, K01 

6 Zarządzanie usługami drukowania U01, K01 

7 Zarządzanie dostępem do obiektów Active Directory znajdujących się w jednost-
kach organizacyjnych U02, K01 

8 Implementacja zasad grup (Group Policy) U02, K01 

9 Zarządzanie środowiskiem użytkownika przy wykorzystaniu zasad grup U02, K01 

10 Wprowadzenie do bezpieczeństwa Windows Server 2003 U02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia laboratoryjne. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych 

 przygotowanie się do zaliczenia 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Reimer S., Mulcare M. Active Directory dla Microsoft Windows Server 2003 Przewodnik Techniczny. Mi-

crosoft Press 2005 
2. Stanek W., Vademecum Administratora Microsoft Windows Server 2003. Microsoft Press 2003 
3. Morimoto R., Noel M., Droubi O., Gardinier K., Neal N. Windows Server 2003. Księga eksperta. Helion 

2004 
4. Holme D., Thomas O. Egzamin 70-290: Zarządzanie o obsługa środowiska Windows Server 2003 Training 

Kit. Microsoft Press 2006 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Microsoft Windows Server 2003 Projektowanie i organizacja Active Directory oraz usług zabezpieczeń Re-
source kit. Microsoft Press 2005. 

2. Microsoft Windows Server 2003 Projektowanie zarządzanego środowiska Resource kit. Microsoft Press 
2005 

3. Bragg R., Bezpieczeństwo w Windows Server 2003 Kompendium. Helion 2006 
 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U02   x  x    

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 

Student nie 
spełnia efektów 
w stopniu wy-
maganym na 
ocenę dosta-

teczną 

Student zarządza pod-
stawowymi usługami 
katalogowymi, kontami 
użytkowników i grupami 
użytkowników, zarzą-
dza w stopniu podsta-
wowym dostępem do 
zasobów sieciowych 
oraz usługami drukowa-
nia 

Student zarządza w 
stopniu średniozaawan-
sowanym usługami ka-
talogowymi, kontami 
użytkowników i grupami 
użytkowników, zarzą-
dza w stopniu średnio-
zaawansowanym do-
stępem do zasobów sie-
ciowych oraz usługami 
drukowania 

Student zarządza w stop-
niu zaawansowanym 
usługami katalogowymi, 
kontami użytkowników i 
grupami użytkowników, 
zarządza w stopniu zaa-
wansowanym dostępem 
do zasobów sieciowych 
oraz usługami drukowa-
nia 

U02, K01 

Student zarządza w 
stopniu elementarnym 
obiektem Active Direc-
tory w jednostkach or-
ganizacyjnych, imple-
mentuje zasady grup 
oraz zarządza środowi-
skiem użytkownika przy 
wykorzystaniu zasad 
grup. Wypełnia kompe-
tencje na poziomie pod-
stawowym. 

Student zarządza w 
stopniu średniozaawan-
sowanym obiektem Ac-
tive Directory w jednost-
kach organizacyjnych, 
implementuje zasady 
grup oraz zarządza śro-
dowiskiem użytkownika 
przy wykorzystaniu za-
sad grup. Wypełnia 
kompetencję na pozio-
mie dobrym. 

Student zarządza w stop-
niu zaawansowanym 
obiektem Active Directory 
w jednostkach organiza-
cyjnych, implementuje za-
sady grup oraz zarządza 
środowiskiem użytkow-
nika przy wykorzystaniu 
zasad grup. Spełnia efekt 
kompetencyjny w pełnym 
zakresie 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Adam Tyński 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-SK/16 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Internetowe Bazy Danych – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien mieć wiedzę z zakresu baz danych i sieci komputerowych. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami 
dotyczącymi teorii internetowych baz danych oraz wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie 
typowych funkcji internetowych aplikacji bazodanowych i zasad ich wykorzystania,  zasad realizacji: 
odczytu informacji z wielu tabel baz danych, selekcji i projekcji danych, podstawowych zasad 
bezpieczeństwa i kodowania danych na wybranych przykładach rzeczywistych systemów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna zasady działania internetowych baz danych, założeń oraz celów 
ich funkcjonowania. K-IN_W_09 

W02 ma zaawansowaną wiedzę o  klasycznych problemów odczytu infor-
macji z wielu tabel baz danych, selekcji i projekcji danych. 

K-IN_W_09 

W03 ma wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i kodowania danych. K-IN_W_09 

W04 zna w stopniu zaawansowanym zagadnienia związane z ochroną 
bazy przed nieuprawnionym dostępem. 

K-IN_W_09 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
jest zdolny do współpracy z otoczeniem i pracy zespołowej przy for-
mułowaniu i analizie algorytmów specyficznych dla systemów ope-
racyjnych 

K-IN_K_03 

K02 

potrafi korzystać z mediów społecznościowych i konsultacji indywi-
dualnych przy pogłębianiu wiedzy z zakresu organizacji, tworzenia i 
eksploatacji systemów operacyjnych w celu rzetelnego wypełniania 
roli zawodowej w poszanowaniu zasad etyki zawodowej. 

K-IN_K_04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Obszary zastosowań systemów udostępniania informacji w sieci Internet W01, K01, K02 

2 Architektura internetowego systemu bazodanowego W01, K01, K02 

3 Przegląd narzędzi Open-source stosowanych w internetowych bazach danych – 
PHP, MySQL. 

W01, K01, K02 

4 Zagadnienia odczytu informacji z wielu tabel baz danych, selekcji i projekcji da-
nych 

W02, K01, K02 

5 Inne narzędzia i koncepcje internetowych baz danych (przegląd) W02, K01, K02 

6 Problemy aktualizacji danych poprzez WWW W02, K01, K02 

7 Bezpieczeństwo i kodowanie danych na wybranych przykładach rzeczywistych 
systemów 

W03, K01, K02 

8 Ochrona bazy przed nieuprawnionym dostępem – użytkownicy, prawa W04, K01, K02 

9 Rzeczywiste przykłady zastosowań internetowych baz danych W04, K01, K02 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny połączony z technikami informatycznymi.. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 wykonanie prac kontrolnych 

 przygotowanie się do egzaminu 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Meloni J.C., PHP – Podręcznik tworzenia stron WWW, Wyd. Mikom, 2001. 
2. Williams H.E., Lane D., Aplikacje bazodanowe – PHP i MySQL, O’Reilly, Wyd. Helion 2004.  
3. Thomson H. L, PHP i MySQL – Tworzenie stron WWW, Vademecum profesjonalisty, Wyd. He-

lion 2009. 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Günter U., PHP – Praktyczne wprowadzenie, O’Reilly, Wyd. Helion,2004. 
2. Trachtenberg A., PHP 5 – Nowe możliwości, O’Reilly, Wyd. Helion, 2004. 
3. Dubois P., MySQL – Opis języka, MySQL AB, Wyd. Helion, 2005. 

 

NETOGRAFIA: 
_________ 

 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W04   x  x    

K01 – K02     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

Student nie  

spełnia efektu w 

stopniu wymaga-

nym na ocenę do-

stateczną 

Student błędnie defi-
niuje niektóre pojęcia 
działania internetowych 
baz danych, lub niedo-
kładnie interpretuje nie-
które działania interne-
towych baz danych, nie-
precyzyjnie określa za-
łożenia oraz cele ich 
funkcjonowania. 

Student potrafi po-
prawnie zinterpreto-
wać większość po-
jęć podstawowych 
działania interneto-
wych baz danych i 
niezbyt dokładnie 
opisuje rolę speł-
nianą przez interne-
towe bazy danych 
na poziomie odtwór-
czym w zakresie 
podstawowych, kla-
sycznych rozwiązań 

Student bezbłędnie defi-
niuje podstawowe pojęcia 
organizacji internetowych 
baz danych i dokładnie 
opisuje rolę spełnianą 
przez internetowe bazy 
danych na poziomie od-
twórczym w zakresie pod-
stawowych, klasycznych 
rozwiązań i podejść będą-
cych pokłosiem własnych 
przemyśleń w ramach 
wiadomości z wykładu i li-
teratury przedmiotu 

W02 

Student ogólnie zna 
ważniejsze konstrukcje 
klasycznych problemów 
odczytu informacji z 
wielu tabel baz danych, 
selekcji i projekcji da-
nych, ale po części źle 
interpretuje ich znacze-
nie, wymagania i efekty 
działania 

Student poprawnie 
opisuje większość 
poznanych kon-
strukcji klasycznych 
problemów odczytu 
informacji z wielu ta-
bel baz danych, se-
lekcji i projekcji da-
nych, niezbyt do-
kładnie interpretując 
ich znaczenie, wy-
magania i efekty 
działania 

Student dokładnie opisuje 
wszystkie poznane kon-
strukcje klasycznych pro-
blemów klasycznych pro-
blemów odczytu informa-
cji z wielu tabel baz da-
nych, selekcji i projekcji 
danych oraz ich przezna-
czenie, wymagania i per-
fekcyjnie interpretuje 
efekty ich działania 

W03 

 

 

 

 

 

 

 

Student tylko ogólnie 
zna zasady bezpieczeń-
stwa i kodowania da-
nych oraz niezbyt do-
kładnie opanował pod-
stawowe elementy reali-
zacji tych zadań w śro-
dowiskach interneto-
wych baz danych. 

Student zna ogólnie 
zasady bezpieczeń-
stwa i kodowania 
danych oraz wyka-
zuje pewne braki w 
znajomości realiza-
cji tych zadań w śro-
dowiskach interne-
towych baz danych. 

Student biegle opisuje 
bezpieczeństwa i kodo-
wania danych, zna kla-
syczne rozwiązania oraz 
mechanizmy alternatyw-
nych realizacji tych zadań 
w środowiskach interne-
towych baz danych. 
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W04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student nie  

spełnia efektu w 

stopniu wymaga-

nym na ocenę do-

stateczną 

Student zna zagadnie-
nia związane z ochroną 
bazy przed nieupraw-
nionym dostępem, lecz 
popełnia błędy przy 
analizie konkretnych 
przykładów. 

Student zna zagad-
nienia związane z 
ochroną bazy przed 
nieuprawnionym do-
stępem, ale popeł-
nia błędy lub ma 
trudności w pokaza-
niu przykładów. 

Student potrafi dokładnie 
opisać zagadnienia zwią-
zane z ochroną bazy 
przed nieuprawnionym 
dostępem i podać kon-
kretne przykłady. 

 

K01, K02 

Student tylko spora-
dycznie konsultuje się z 
otoczeniem, niechętnie 
wymienia doświadcze-
nia i wiedzę z  prowa-
dzącym lub kolegami. 
Student potrafi korzy-
stać ze źródeł interneto-
wych do pozyskiwania 
wiedzy, ale czyni to 
rzadko i mało skutecz-
nie. Jest w niewielkim 
stopniu uwrażliwiony na 
odpowiedzialne pełnie-
nie roli zawodowej. 

Student sporadycz-
nie współpracuje 
z kolegami, czasami 
jest aktywny na wy-
kładzie, zadając py-
tania, lub dyskutu-
jąc. 
Student z łatwością 
korzysta z zasobów 
sieciowych do pozy-
skania wiedzy, ale 
nie używa w tym 
celu  mediów spo-
łecznościowych. 
Jest dość dobrze 
uwrażliwiony na od-
powiedzialne wypeł-
nianie roli zawodo-
wej. 

Student jest otwarty na 
współpracę z otocze-
niem, chętnie dyskutuje z 
kolegami i prowadzącym, 
często proponując własne 
oryginalne rozwiązania. 
Student z łatwością od-
najduje w sieci potrzebne 
materiały, ponadto wyko-
rzystuje media społecz-
nościowe do wymiany i 
uzyskania informacji. Jest 
bardzo dobrze przygoto-
wany do odpowiedzial-
nego pełnienia roli zawo-
dowej. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Jacek Mazurkiewicz 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-SK/17 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Internetowe Bazy Danych – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu baz danych i sieci komputerowych. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów umiejętności posługiwania się interpreterem 
poleceń PHP oraz systemu bazodanowego MySQL oraz umiejętności programowania – tworzenia 
skryptów powłoki - dla obsługi systemu bazodanowego, a także umiejętności programowania 
i projektowania systemu bazodanowego w środowisku Open Source. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 30 16 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 ma umiejętność biegłego posługiwania się interpreterem poleceń 
PHP oraz systemu bazodanowego MySQL 

K-IN_U_09 

U02 potrafi tworzyć skrypty powłoki - dla obsługi systemu bazodano-
wego K-IN_U_09 

U03 posiada umiejętność programowania i projektowania systemu ba-
zodanowego w środowisku Open Source K-IN_U_09 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
jest zdolny do  współpracy z otoczeniem i pracy zespołowej przy 
formułowaniu, analizie i implementacji rozwiązań programistycz-
nych 

K-IN_K_03 

K02 
jest gotowy do korzystania z mediów społecznościowych i konsul-
tacji indywidualnych przy realizacji zadań zawodowych w oparciu 
o zasady etyki zawodowej. 

K-IN_K_04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Budowa struktury systemu bazodanowego U03, K01, K02 

2 Tworzenie mechanizmów spójnej obsługi zawartości tabel U01, K01, K02 

3 Przygotowanie skryptów wprowadzania i modyfikacji danych U02, K01, K02 

4 Przygotowanie skryptów kontroli dostępu i poprawności formalnej danych U02, K01, K02 

5 Tworzenie mechanizmów prezentacji danych za pośrednictwem strony inter-
netowej 

U01, U02, K01, K02 

6 Testy funkcjonalne przygotowanych aplikacji, korekta błędów U03, K01, K02 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 ćwiczenia laboratoryjne. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 analiza materiałów wskazanych przez wykładowcę 

 samodzielne studia literaturowe nad wskazanym problemem 

 opracowanie zadań programistycznych 

 przygotowanie do prac zaliczeniowych  
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Meloni J.C., PHP – Podręcznik tworzenia stron WWW, Wyd. Mikom, 2001. 
2. Williams H.E., Lane D., Aplikacje bazodanowe – PHP i MySQL, O’Reilly, Wyd. Helion 2004.  
3. Thomson H. L, PHP i MySQL – Tworzenie stron WWW, Vademecum profesjonalisty, Wyd. He-

lion 2009. 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Günter U., PHP – Praktyczne wprowadzenie, O’Reilly, Wyd. Helion,2004. 
2. Trachtenberg A., PHP 5 – Nowe możliwości, O’Reilly, Wyd. Helion, 2004. 
3. Dubois P., MySQL – Opis języka, MySQL AB, Wyd. Helion, 2005 



194 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U03   x  x    

K01 – K02   x  x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 

Student nie speł-
nia efektów w 

stopniu wymaga-
nym na ocenę do-

stateczną 

Student wykorzystuje 
jedynie podstawowe 
możliwości interpretera 
poleceń PHP oraz sys-
temu bazodanowego 
MySQL. 

Student bez trudności 
stosuje podstawowe 
opcje interpretera po-
leceń PHP oraz sys-
temu bazodanowego 
MySQL, lecz nie wy-
korzystuje w pełni 
jego możliwości. 

Student biegle posługuje 
się interpretera poleceń 
PHP oraz systemu bazo-
danowego MySQL, wyko-
rzystując w pełni jego 
możliwości. 

U02 

Student  z trudem im-
plementuje skrypty po-
włoki - dla obsługi sys-
temu bazodanowego, 
popełniając błędy i ko-
rzystając w dużym stop-
niu z pomocy prowa-
dzącego zajęcia. 

Student implementuje 
skrypty powłoki - dla 
obsługi systemu bazo-
danowego, popełnia-
jąc niewielka liczbę 
błędów logicznych lub 
formalnych. 

Student potrafi szybko 
i bezbłędnie zaimplemen-
tować skrypty powłoki - 
dla obsługi systemu bazo-
danowego, w pełni wyko-
rzystując elementy języka 
programowania. 

U03 

Student nie potrafi do-
brać optymalnie kształtu 
systemu bazodano-
wego w środowisku 
Open Source 

Student radzi sobie 
programowaniem i 
projektowaniem sys-
temu bazodanowego 
w środowisku Open 
Source, lecz nie jest w 
stanie odzwierciedlić 
wszystkich cech pro-
blemu. 

Student potrafi optymal-
nie przygotować program 
i projekt systemu bazoda-
nowego w środowisku 
Open Source. 

K01 

Student rzadko współ-
pracuje z otoczeniem, 
niechętnie wymienia do-
świadczenia z innymi 
osobami. 
 

Student czasami 
współpracuje z kole-
gami, lecz preferuje 
samodzielną prace 
nad projektem. 

Student jest otwarty na 
współpracę z kolegami i 
prowadzącym, często 
dyskutuje nad różnymi 
metodami implementacji 
algorytmu. 

K02 

Student potrafi korzy-
stać ze źródeł interneto-
wych, ale czyni to 
rzadko i niezbyt efek-
tywnie. Jest w niewiel-
kim stopniu uwrażli-
wiony na odpowie-
dzialne pełnienie roli za-
wodowej. 

Student z łatwością 
odnajduje w sieci ma-
teriały potrzebne do 
realizacji projektu, 
ograniczając się do 
potrzeb danego zada-
nia. Jest w znacznym 
stopniu uwrażliwiony 
na odpowiedzialne 
pełnienie roli zawodo-
wej. 

Student z łatwością od-
najduje w sieci materiały 
potrzebne do realizacji 
projektu, ponadto wyko-
rzystuje sieć do uzyska-
nia nowych umiejętności. 
Jest w pełni uwrażliwiony 
na odpowiedzialne peł-
nienie roli zawodowej. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Jacek Mazurkiewicz 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/S-SK/18 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Projektowanie serwisów internetowych – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotów realizowa-
nych na semestrach niższych. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę niezbędną do wykształcenia umiejętności 
w zakresie programowania i projektowania funkcjonalnych serwisów internetowych, zgodnie z 
przyjętymi standardami, schematami oraz wskazówkami wynikającymi z badań nad funkcjonalnością 
portali internetowych. Zagadnienia kursu mają na celu przybliżenie języków programowania serwisów 
internetowych, a także narzędzi, które mogą wspomóc projektowanie witryn.  

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 10 17 

RAZEM 25 25 

Punkty ECTS 1 1 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna podstawowe zasady tworzenia efektywnych serwisów interne-
towych w oparciu o poznane standardy. 

K-IN_W10  
K-IN_W20 
K-IN_W21 

W02 
zna narzędzia deweloperskie do tworzenia witryn internetowych, w 
tym systemy zarządzania treścią oraz możliwości modyfikacji istnie-
jących rozwiązań z wykorzystaniem narzędzi programistycznych. 

K-IN_W10  
K-IN_W20 
K-IN_W21 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę dotyczącą zasad tworzenia no-
woczesnych witryn internetowych oraz narzędzi deweloperskich 
przeznaczonych do tworzenia portali internetowych. 

K-IN_K01 
K-IN_K03 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie do tematyki serwisów internetowych: definicje, role, potrzeby, 
problemy, rodzaje. 

W01, K01 

2 Dyskusja nad istniejącymi (przykładowymi) rozwiązaniami portali. W01, K01 

3 Wprowadzenie do narzędzi i języków projektowania serwisów internetowych. W02, K01 

4 Funkcjonalność serwisów internetowych jako aspekt krytyczny portali. W01, K01 

5 Wprowadzenie do projektowania stron: podział ekranu, omówienie problemu 
różnych platform, czas odpowiedzi, arkusze stylów, wiarygodność. 

W01, K01 

6 Projektowanie treści: problemy związane z rysunkami, i zdjęciami na portalach, 
możliwości i ograniczenia wynikające z animacji. 

W01, K01 

7 Podstawowe problemy witryn – nawigacja oraz funkcje wyszukiwania. W01, K01 

8 Projektowanie serwisów dedykowanych na potrzeby firmy - projektowanie in-
tranetu z zastosowaniem wzorców. 

W01, W02, K01 

9 Aspekty międzynarodowe portali. W01, K01 

10 
Podsumowanie wiadomości nabytych podczas wykładu na podstawie zestawu 
przykładów - dyskusja nad rozwiązaniami oraz ponowna ocena przykładowych 
portali. 

W01, W02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny i problemowy połączony z analizą konkretnego przypadku. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do egzaminu 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Nielsen J., Loranger H.,  Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych, Helion, Gliwice 2007. 

2. King A. B.,  Optymalizacja serwisów internetowych: zwiększ szybkość!, Helion, Gliwice 2003. 

3. Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion, Gliwice 2003 

4. Hall M., Brown L., Serwisy internetowe :programowanie, Helion Gliwice 2003. 

5. Cohen J., Serwisy WWW :projektowanie, tworzenie i zarządzanie.Wszystko, co powinieneś wiedzieć, by 
Twój serwis WWW odniósł sukces, Helion, Gliwice  2004 

 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Rosenfeld L., Morville P., Architektura informacji w serwisach internetowych, Helion, Gliwice 2003 

2. Härter G., Jak zdobyć klientów w internecine, BC.edu,  Warszawa, 2009. 

3. McGovern G., Zabójczo skuteczne treści internetowe :jak przykuć uwagę internauty? Helion, Gliwice 

2009. 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01   x  x    

U01-U04   x  x    

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01-W02 
K01 

Student nie spełnia 
efektów w stopniu wy-
maganym na ocenę do-
stateczną 

Student zna podsta-
wowe zasady tworze-
nia witryn interneto-
wych, a także podsta-
wowe narzędzia de-
weloperskie do ich 
tworzenia. 

Student ponadto zna 
zaawansowane na-
rzędzia deweloper-
skie do tworzenia 
stron internetowych, a 
także sposoby modyfi-
kacji istniejących 
wzorców z wykorzy-
staniem narzędzi pro-
gramistycznych. 

Student zna wszystkie 
poznane zasady two-
rzenia efektywnych 
witryn internetowych 
w oparciu o gotowe 
narzędzia deweloper-
skie i systemy zarzą-
dzania treścią, rozu-
mie potrzebę modyfi-
kacji istniejących roz-
wiązań z wykorzysta-
niem narzędzi progra-
mistycznych. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-SK/19 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Projektowanie serwisów internetowych – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotów realizowa-
nych na semestrach niższych 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest umiejętności w zakresie programowania i projektowania funkcjonalnych 
serwisów internetowych, zgodnie z przyjętymi standardami, schematami oraz wskazówkami 
wynikającymi z badań nad funkcjonalnością portali internetowych. Ze względu na fakt rosnącego 
zapotrzebowania na rozwiązania internetowe, powiązanie informacji związanych ze stroną 
programową z funkcjonalnym podejściem do projektowania strony głównej, treści witryny oraz 
podwitryn, jest obecnie bardzo pożądaną umiejętnością. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 30 16 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 wykorzystuje w praktyce podstawowe zasady tworzenia efektyw-
nych serwisów internetowych w oparciu o poznane standardy. 

K-IN_U11  
K-IN_U18 
K-IN_U22 
K-IN_U26 

U02 
tworzy witryny internetowe w oparciu o gotowe narzędzia dewelo-
perskie oraz systemy zarządzania treścią, wprowadzając swoje mo-
dyfikacje do istniejących wzorców w razie potrzeby. 

K-IN_U11  
K-IN_U18 
K-IN_U22 
K-IN_U26 

U03   

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

na bieżąco doskonali swoje umiejętności związane z tworzeniem no-
woczesnych witryn internetowych oraz nabywa nowe umiejętności 
w zakresie korzystania z nowych  narzędzi deweloperskich przezna-
czonych do tworzenia portali internetowych. Potrafi pracować w ze-
spole 

K-IN_K01 

K-IN_K03 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie, wybór tematów laboratoryjnych. U01, K01 

2 Przykładowe zagadnienia projektowe. U01, K01 

3 Podział ekranu, problem różnych platform, czas odpowiedzi, arkusze stylów, wia-
rygodność. 

U01, K01 

4 Projektowanie treści: rysunki, zdjęcia, animacje. U01, U02, K01 

5 Nawigacja oraz funkcje wyszukiwania. U01, U02, K01 

6 Intranet. U01, U02, K01 

7 Aspekty międzynarodowe portali. U01, U02, K01 

8 Dyskusja nad rozwiązaniami oraz ocena przygotowanych portali. U01, U02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia laboratoryjne w zakresie projektowania witryny internetowej. 
 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 

 przygotowanie się do zaliczenia – kolokwium. 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Nielsen J., Loranger H.,  Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych, Helion, Gliwice 2007. 

2. King A. B.,  Optymalizacja serwisów internetowych: zwiększ szybkość!, Helion, Gliwice 2003. 

3. Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion, Gliwice 2003 

4. Hall M., Brown L., Serwisy internetowe :programowanie, Helion Gliwice 2003. 

5. Cohen J., Serwisy WWW :projektowanie, tworzenie i zarządzanie.Wszystko, co powinieneś wiedzieć, by 
Twój serwis WWW odniósł sukces, Helion, Gliwice  2004 

 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Rosenfeld L., Morville P., Architektura informacji w serwisach internetowych, Helion, Gliwice 2003 

2. Härter G., Jak zdobyć klientów w internecine, BC.edu,  Warszawa, 2009. 

3. McGovern G., Zabójczo skuteczne treści internetowe :jak przykuć uwagę internauty? Helion, Gliwice 

2009. 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U02   x x x    

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01-U02 
K01 

 Student stosuje w 
praktyce podstawowe 
zasady tworzenia wi-
tryn internetowych, a 
także podstawowe na-
rzędzia deweloperskie 
do ich tworzenia. 

Student ponadto sto-
suje zaawansowane 
narzędzia deweloper-
skie do tworzenia 
stron internetowych, a 
także modyfikuje ist-
niejące wzorce z wy-
korzystaniem narzę-
dzi programistycz-
nych. 

Student stosuje 
wszystkie poznane 
zasady tworzenia 
efektywnych witryn in-
ternetowych w oparciu 
o gotowe narzędzia 
deweloperskie i sys-
temy zarządzania tre-
ścią, modyfikuje ist-
niejące rozwiązania z 
wykorzystaniem na-
rzędzi programistycz-
nych. Tworzy bogate i 
efektywne witryny in-
ternetowe z wykorzy-
staniem nowocze-
snych narzędzi dewe-
loperskich. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S/20 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Programowanie w języku JAVA – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

 Znajomość podstaw programowania w języku C i C++ 

 Znajomość podstaw algorytmiki i logiki 

 Znajomość podstaw matematyki 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu problematyki obiektowości,  
języka programowania obiektowego Java i możliwości jego zastosowania w praktyce do budowy 
elementów stron internetowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia 30 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 
Student wyjaśnia podstawowe pojęcia obiektowości: klasy, obiekty, 
metody, konstruktory, dziedziczenie, polimorfizm, enkapsulacja, 
struktury abstrakcyjne, mechanizmy dostępu. 

K-IN_W_05 
K-IN_W_06 

W02 
Student wyjaśnia typowe algorytmy rozwiązywania problemów pro-
gramowych z zastosowaniem technik obiektowych oraz ich użycie 
na stronach internetowych. 

K-IN_W_06 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
ma świadomość znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu proble-
mów poznawczych w zakresie stosowania technik obiektyw-
nych 

K-IN_K01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie do języka Java, środowiska programistyczne, struktura aplikacji i 
apletu, Wirtualna maszyna Javy. W01, W02 

2 Elementy języka uwzględniające: typy podstawowe, operatory, instrukcje proste i 
złożone, zasięg zmiennych, kwalifikatory dostępu. 

W01, W02 

3 Struktury danych statyczne i dynamiczne – zmienne i tablice. W01, W02 

4 Programowanie obiektowe – klasy, obiekty, metody, atrybuty, hierarchia klas. W01, W02 

5 Konsolowe mechanizmy wejścia/wyjścia, klasy i metody wejścia/wyjścia. W01, W02 

6 Konstruktory domyślne i jawne, tworzenie i inicjowanie obiektów. W01, W02 

7 Dziedziczenie, klasy wewnętrzne, zasięg zmiennych, enkapsulacja, pakiety. 
Metody przeciążone i przedefiniowane. W01, W02 

8 Klasy abstrakcyjne, interfejsy i ich implementacja, polimorfizm. W01, W02 

9 
Strumienie i metody obsługi wejścia/wyjścia, strumienie bajtowe i tekstowe. Ob-
sługa plików. Serializacja obiektów W01, W02 

10 Zgłaszanie, deklaracja i obsługa wyjątków. Techniki obsługi wyjątków W01, W02 

11 Graficzny interfejs użytkownika. pakiety AWT i Swing W01, W02 

12 Aplety Javy, tworzenie i wizualizacja. W01, W02 

13 Programowanie zdarzeniowe interfejsy i techniki obsługi zdarzeń. W01, W02 

14 Pojemniki i ich zastosowanie. Łańcuchy, tablice haszowe, wektory, listy. W01, W02 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do egzaminu 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Barteczko K., „Java od podstaw do technologii”, Mikom, Warszawa 2004 
2. Niemeyer P., Knudsen J., „Jawa wprowadzenie”, Helion 2003. 
3. Eckel B., „Thinking in Java”, Helion 2006. 
4. Schildt H., „Java kompendium programisty”, Helion 2015. 

 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Lemay L., Cadenhead R., „Java 2 dla każdego”, Helion, Gliwice 2001 

2. Lis M., „Java leksykon kieszonkowy”, Helion 2014. 

 

NETOGRAFIA: 
 

Kruczkiewicz Z., Programowanie w języku Java, kurs e-learning. 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01  x x  x    

K01   x  x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01-W02 
K01 

Student nie wy-
wiązał się z po-
stawionych mu 

zadań. 

Student potrafi posługi-
wać się zintegrowanym 
środowiskiem Eclipse, 
Netbeans lub innym 
równoważnym, 
umie zaprogramować 
proste algorytmy oraz 
uruchomić je w postaci 
aplikacji konsolowej 
oraz okienkowej. Potrafi 
stworzyć prosty aplet i 
zaimplementować go 
na stronie. 

Student potrafi zapro-
gramować algorytmy i 
klasy wykorzystując 
dziedziczenie a także 
uruchomić interaktywne 
aplikacje w trybie 
graficznym z użyciem 
metod pakietów AWT i 
Swing oraz tworzyć zło-
żone aplety. Powinien 
też posługiwać się pli-
kami 
tekstowych. 

Student potrafi zaprogra-
mować bardziej złożone 
algorytmy z wykorzysta-
niem klas, mechanizmu 
dziedziczenia, 
polimorfizmu, abstrakcji 
klas i metod oraz złożo-
nych struktur danych. Wy-
kazać się umiejętnością 
implementowania interfej-
sów oraz uruchamiania 
aplikacji w trybie graficz-
nym z użyciem prostego 
menu korzystając z pakie-
tów AWT i Swing. Umieć 
używać plików teksto-
wych i binarnych oraz 
strumieni obiektów. 
Student potrafi testować 
programy. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr. inż. Jerzy Pisarski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S/21 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Programowanie w języku JAVA – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

 Znajomość podstaw programowania w języku C i C++ 

 Znajomość podstaw algorytmiki i logiki 

 Znajomość podstaw matematyki 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętność stosowania języka Java do budowy 
elementów stron internetowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 30 16 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów kształce-
nia 

w zakresie umiejętności 

U01 Student potrafi określić złożoność problemu i dokonać wyboru właści-
wej metody do jego realizacji.  K-IN_U_05  

U02 
Student implementuje podstawowe algorytmy przy użyciu technik 
obiektowych i umie je modyfikować. Umie tworzyć programy interak-
tywne z użyciem okienek i zdarzeń. 

K-IN_U_05 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 Potrafi pracować w zespole i kierować nim, przyjmując odpowiedzial-
ność za jego zadania i wyniki. K-IN_K_03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie do języka Java, środowiska programistyczne, struktura aplikacji i 
apletu, Wirtualna maszyna Javy. U01, U02 

2 Elementy języka uwzględniające: typy podstawowe, operatory, instrukcje proste i 
złożone, zasięg zmiennych, kwalifikatory dostępu. U01, U02 

3 Struktury danych statyczne i dynamiczne – zmienne i tablice. U01, U02 

4 Programowanie obiektowe – klasy, obiekty, metody, atrybuty, hierarchia klas. U01, U02 

5 Konsolowe mechanizmy wejścia/wyjścia, klasy i metody wejścia/wyjścia. U01, U02 

6 Konstruktory domyślne i jawne, tworzenie i inicjowanie obiektów. U01, U02 

7 Dziedziczenie, klasy wewnętrzne, zasięg zmiennych, enkapsulacja, pakiety. 
Metody przeciążone i przedefiniowane. 

U01, U02 

8 Klasy abstrakcyjne, interfejsy i ich implementacja, polimorfizm. U01, U02 

9 
Strumienie i metody obsługi wejścia/wyjścia, strumienie bajtowe i tekstowe. Ob-
sługa plików. Serializacja obiektów U01, U02 

10 Zgłaszanie, deklaracja i obsługa wyjątków. Techniki obsługi wyjątków U01, U02 

11 Graficzny interfejs użytkownika. pakiety AWT i Swing U01, U02 

12 Aplety Javy, tworzenie i wizualizacja. U01, U02 

13 Programowanie zdarzeniowe interfejsy i techniki obsługi zdarzeń. U01, U02 

14 Pojemniki i ich zastosowanie. Łańcuchy, tablice haszowe, wektory, listy. U01, U02 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 ćwiczenia laboratoryjne z zastosowaniem technik programowania. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 

 przygotowanie się do zaliczenia w formie kolokwium. 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Barteczko K., „Java od podstaw do technologii”, Mikom, Warszawa 2004 
2. Niemeyer P., Knudsen J., „Jawa wprowadzenie”, Helion 2003. 
3. Eckel B., „Thinking in Java”, Helion 2006. 
4. Schildt H., „Java kompendium programisty”, Helion 2015. 

 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Lemay L., Cadenhead R., „Java 2 dla każdego”, Helion, Gliwice 2001 

2. Lis M., „Java leksykon kieszonkowy”, Helion 2014. 

 

NETOGRAFIA: 
_________ 

 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U04   x  x x   

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01-U02 
K01 

Student nie wy-
wiązał się z po-
stawionych mu 
zadań. 

Student potrafi posługi-

wać się zintegrowanym 

środowiskiem Eclipse, 

Netbeans lub innym rów-

noważnym, 
umie zaprogramować 

proste algorytmy oraz 

uruchomić je w postaci 

aplikacji konsolowej oraz 

okienkowej. Potrafi stwo-

rzyć prosty aplet i zaim-

plementować go na stro-

nie. 

Student potrafi zapro-

gramować algorytmy i 

klasy wykorzystując 

dziedziczenie a także 

uruchomić interak-

tywne aplikacje w try-

bie 
graficznym z użyciem 

metod pakietów AWT i 

Swing oraz tworzyć 

złożone aplety. Powi-

nien też posługiwać 

się plikami  
tekstowych. 

Student potrafi zaprogra-

mować bardziej złożone 

algorytmy z wykorzysta-

niem klas, mechanizmu 

dziedziczenia, 
polimorfizmu, abstrakcji 

klas i metod oraz złożo-

nych struktur danych. Wy-

kazać się umiejętnością 

implementowania interfej-

sów oraz uruchamiania 
aplikacji w trybie graficz-

nym z użyciem prostego 

menu korzystając z pakie-

tów AWT i Swing. Umieć 
używać plików teksto-

wych i binarnych oraz 

strumieni obiektów. 
Student potrafi testować 

programy. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr. inż. Jerzy Pisarski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-SK/22 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Metody testowania aplikacji 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

 znajomość podstaw co najmniej jednego języka programowania obiektowego 

 znajomość dowolnego środowiska programistycznego 

 znajomość cyklu życia oprogramowania 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w zaawansowaną wiedzę ogólną z obszaru 
testowania oprogramowania. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz 
umiejętności w zakresie: weryfikacji i walidacji oprogramowania, wykrywania nieprawidłowości 
funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, stosowania narzędzi automatyzujących proces testowania oraz 
narzędzi raportujących wykryte nieprawidłowości. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia 15 8 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 3 9 

RAZEM 33 25 

Punkty ECTS 1 1 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 
potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu testowania oprogra-
mowania, posiada ogólną wiedzę z wytwarzania oprogramowania w 
metodykach zwinnych 

K-IN_W_21 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi korzystać z narzędzi wspierających proces testowania 
 

K-IN_U_08 

U02 potrafi dobrać odpowiednie narzędzia automatyzujące czynności te-
stowe w zależności od platformy działania aplikacji  

K-IN_U_11 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
jest zdolny do samodzielnego podejmowania decyzji oraz 
ponoszenia konsekwencji  za nie 

K-IN_K_01 

K02 jest gotowy do krytycznego oceniania pracy własnej oraz innych K-IN_K_02 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie do testowania W01 

2 Podstawowe pojęcia i zasady testowania W01 

3 Podział i rodzaje testów W01 

4 Testowanie funkcjonalne oraz niefunkcjonalne U01,K01,K02 

5 Automatyzacja testów  U01,U02 

6 Testowanie aplikacji mobilnych W01,K01,K02 

7 Automatyzacja testów dla systemów mobilnych U02 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny 

 ćwiczenia warsztatowe. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 wykonywanie zadań testujących 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Smilgin R.. Zawód tester, PWN 2016 
 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Karolina Zmitrowicz. Tester oprogramowania. PWN 2015 

 

NETOGRAFIA: 
http://docplayer.pl/2121139-Slownik-wyrazen-zwiazanych-z-wersja-2-3-2014-testowaniem.html 

 

 
 

http://docplayer.pl/2121139-Slownik-wyrazen-zwiazanych-z-wersja-2-3-2014-testowaniem.html
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01   x  x    

U01-U02   x x x    

K01 – K02     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01, U01, 

U02 

Student nie spełnia 
efektów w stopniu 

wymaganym na ocenę 
dostateczna 

Student zna i rozumie 
podstawowe pojęcia 
oraz terminologię 
stosowaną podczas 
procesu testowania 
oprogramowania, 
potrafi korzystać z 
prostych narzędzi 
wspierających proces 
testowania oraz pisać 
proste skrypty 
automatyzujące 
czynności testowe. 

Student zna i rozumie 
podstawowe pojęcia 
oraz terminologię 
stosowaną podczas 
procesu testowania 
oprogramowania, 
potrafi korzystać z 
narzędzi 
wspierających proces 
testowania, potrafi 
automatyzować 
czynności testowe  
oraz analizować 
wyniki końcowe. 

Student zna i rozumie 
podstawowe pojęcia 
oraz terminologię 
stosowaną podczas 
procesu testowania 
oprogramowania. 

K01, K02 

 Student potrafi samo-
dzielnie podejmować 
decyzje, z niewielką 
świadomości ich skut-
ków. Ma bardzo zni-
kome myślenie kry-
tyczne 

Student potrafi samo-
dzielnie podejmować 
decyzje, z dużą świa-
domością i ich skut-
ków. Ma dość dobre 
myślenie krytyczne. 

Student potrafi samo-
dzielnie podejmować 
decyzje, i ponosić za 
nie odpowiedzialność. 
Jest zdolny do kon-
struktywnego myśle-
nia krytycznego. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr inż. Bartosz Bierda 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-SK/23 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych – zajęcia  
teoretyczne 

Semestr studiów: siódmy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien wykazywać się znajomością podstawowych pojęć z zakresu informatyki. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną z zakresu: 

 podstawowych pojęć dotyczących analizy i projektowania systemu informatycznego 

 definiowania artefaktów prezentowane w ramach kamieni milowych, w szczególności związanych 
z dokumentowaniem prac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 45 24 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 5 26 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące analizy i projektowania 
systemu informatycznego 

K-IN_W16 
K-IN_W21 

W02 zna i rozumie etapy/fazy procesu wytwórczego, podstawowe mo-
dele 

K-IN_W20 
K-IN_W19 
K-IN_W21 

W03 zna i rozumie artefakty prezentowane w ramach kamieni milowych, 
w szczególności związane z dokumentowaniem prac 

K-IN_W20 
K-IN_W19 
K-IN_W21 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 rozumie potrzebę samokształcenia – poszerzania i pogłębiania 
wiedzy 

K-IN_K-01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Podstawowe pojęcia. Systemy informacyjne i informatyczne. Prawo Brooksa i za-
sada Brooksa. Klasyczny cykl życia systemu informatycznego. Podstawowe mo-
dele procesu wytwórczego, istota, zalety, wady i obszary zastosowań. 

W01 
K01 

2 

Etap planowania . Faza „strategiczna”, studium wykonalności, metody szacowania 
kosztów projektu i czasu trwania projektu. Kryteria oceny rozwiązań; wskaźniki 
oceny jakości systemu. 
Analiza systemowa. Opis dziedziny problemu, obszaru modelowania, zakresu od-
powiedzialności systemu. 

W01, W02, K01 

3 

Faza określania wymagań. Czynności, wyniki, artefakty. Formularze opisu wyma-
gań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. 
Elementy modelowania strukturalnego. Zasady tworzenia modeli, notacje, proce-
dury modelowania, przykłady. 

W01, W02, K01 

4 
Koncepcyjne i techniczne projektowanie systemu. Wspomaganie prac projekto-
wych. Rezultaty analizy i projektowania. Dokumentowanie prac projektowych. Rola 
analityka systemowego i projektanta. 

W01, W02, K01 

5 Testowanie systemu. Prowadzenie procesu testowania i dokumentowanie. Zagro-
żenia dla systemu informatycznego Zagrożenia i ryzyka.  

W02, W03, K01 

6 Jakość systemu informatycznego. Kryteria oceny; wskaźniki oceny jakości sys-
temu. Normy dotyczące jakości systemu informatycznego. 

W02, W03, K01 

7 
Wybrane zagadnienia organizacji prac projektowych. Kamienie milowe oraz rezul-
taty projektowania (artefakty) i wskazówki dotyczące ich prezentacji. Zastosowania 
systemów informatycznych 

W03, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład monograficzny i problemowy. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do egzaminu 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley 1999 
2. Hoffer J. A., George J. F., Valacich J. S., Modern Systems Analysis and Design, Addison-Wesley 1999 
3. Bennett, S., McRobb S., Farmer R., Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML, Mc Graw Hill 

2006 
4. Zmitrowicz K., Jakość projektów informatycznych. Rozwój i testowanie oprogramowania, Heilon 2015. 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna” WN-T 1996 
2. Jacobson I., Booch G., Rumbaugh J., The Unified Software Development Process, Addison-Wesley 1999 
3. Stevens P., Pooley R., Using UML, Addison-Wesley 2000 
4. Roszkowski J., Analiza i projektowanie strukturalne, Helion 2004 

 
 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W03  x       

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

Student nie dysponuje 
wiedzą w zakresie pod-
stawowych pojęć doty-
czących analizy i pro-
jektowania systemu in-
formatycznego 

Student dysponuje 
wiedzą cząstkową do-
tyczącą podstawo-
wych pojęć w zakresie 
analizy i projektowa-
nia systemu informa-
tycznego 

Student w stopniu po-
głębionym zna i rozu-
mie podstawowe poję-
cia dotyczące analizy i 
projektowania sys-
temu informatycznego 

Student w stopniu wy-
jątkowo pogłębionym 
zna i rozumie podsta-
wowe pojęcia doty-
czące analizy i projek-
towania systemu in-
formatycznego 

W02 

Student nie wykazuje 
wiedzy w zakresie eta-
pów/faz procesu wy-
twórczego, podsta-
wowe modele 

Student w stopniu do-
statecznym zna i rozu-
mie etapy/fazy pro-
cesu wytwórczego, 
podstawowe modele. 
Popełnia drobne błędy 
merytoryczne 

Student w stopniu po-
głębionym zna i rozu-
mie etapy/fazy pro-
cesu wytwórczego, 
podstawowe modele. 
Nie popełnia błędów 
merytorycznych. 

Student w stopniu wy-
jątkowo pogłębionym 
zna i rozumie 
etapy/fazy procesu 
wytwórczego, podsta-
wowe modele 

W03 

Student nie zna i nie ro-
zumie artefaktów pre-
zentowanych w ramach 
kamieni milowych, w 
szczególności zwią-
zane z dokumentowa-
niem prac 

Student w stopniu do-
statecznym zna i rozu-
mie artefakty prezen-
towane w ramach ka-
mieni milowych, w 
szczególności zwią-
zane z dokumentowa-
niem prac 

Student w stopniu po-
głębionym zna i rozu-
mie artefakty prezen-
towane w ramach ka-
mieni milowych, w 
szczególności zwią-
zane z dokumentowa-
niem prac 

Student w stopniu wy-
jątkowo pogłębionym 
zna i rozumie arte-
fakty prezentowane w 
ramach kamieni milo-
wych, w szczególno-
ści związane z doku-
mentowaniem prac 

K01 Student nie rozumie po-
trzeby samokształcenia 

Student wykazuje 
przeciętną zdolność 
rozumienia potrzeby 
samokształcenia 

Student rozumie do-
brze potrzebę samo-
kształcenia 

Student ma pogłę-
bioną świadomość po-
trzeby samokształce-
nia 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-SK/24 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych – zajęcia 

praktyczne 

Semestr studiów: siódmy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować podstawowymi  umiejętnościami z zakresu informatyki 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności dokumentowania wymagań przy 
pomocy scenariuszy oraz diagramów oraz opisywania prostych aktywności w systemie 
informatycznym używając metod UML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 45 24 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 30 51 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi używać podstawowych narzędzi CASE  K-IN_U26 

U02 potrafi dokumentować wymagania przy pomocy scenariuszy oraz 
diagramów 

 K-IN_U26 
K-IN_U24 

U03 potrafi opisywać proste aktywności w systemie informatycznym uży-
wając metod UML 

 K-IN_U26 
K-IN_U16 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 rozumie potrzebę samodzielnego uczenia się, doskonalenia, posze-
rzania i pogłębiania wiedzy oraz umiejętności praktycznych K-IN_K01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Tworzenie diagramów aktywności. U01, K01 

2 Dokumentowanie przypadków użycia  U01, K01 

3 Scenariusze i diagramy  U01, K01 

4 Tworzenie modeli strukturalnych. U01, U02, K01 

5 Tworzenie listy aktorów i przypadków użycia; opis systemowych przypadków uży-
cia 

U02, U03, K01 

6 Ustalenie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, opis formularzowy U02, U03, K01 

7 Modelowanie konceptualne bazy danych systemu, dynamiki systemu, weryfikacja 
modeli 

U02, U03, K01 

8 Prezentacje wyników prac, wytworzonych artefaktów, recenzowanie prac 
U01, U02, U03, 

K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 metoda projektowa – kształtowanie technicznego sposobu myślenia i postępowania z zastosowaniem wiedzy 
praktycznej 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie, realizacja i ewaluacja projektów 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley 
1999 

2. Hoffer J. A., George J. F., Valacich J. S., Modern Systems Analysis and Design, Addison-Wesley 1999 
3. Bennett, S., McRobb S., Farmer R., Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML, Mc Graw 

Hill 2006 
4. Zmitrowicz K., Jakość projektów informatycznych. Rozwój i testowanie oprogramowania, Heilon 2015. 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna” WN-T 1996 
2. Jacobson I., Booch G., Rumbaugh J., The Unified Software Development Process, Addison-Wesley 

1999 
3. Stevens P., Pooley R., Using UML, Addison-Wesley 2000 
4. Roszkowski J., Analiza i projektowanie strukturalne, Helion 2004 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U03    x x    

K01     x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 
Student nie potrafi uży-
wać podstawowych na-
rzędzi CASE 

Student potrafi uży-
wać w stopniu dosta-
tecznym podstawo-
wych narzędzi CASE 

Student potrafi efek-
tywnie używać w stop-
niu pogłębionym pod-
stawowych narzędzi 
CASE 

Student potrafi w 
pełni, w sposób profe-
sjonalny używać pod-
stawowe narzędzia 
CASE 

U02 

Student nie potrafi do-
kumentować wymagań 
przy pomocy scenariu-
szy oraz diagramów 

Student potrafi doku-
mentować w stopniu 
dostatecznym wyma-
gania przy pomocy 
scenariuszy oraz dia-
gramów. Popełnia 
drobne błędy meryto-
ryczne 

Student potrafi doku-
mentować w stopniu 
pogłębionym wyma-
gania przy pomocy 
scenariuszy oraz dia-
gramów 

Student potrafi doku-
mentować w wyjąt-
kowo pogłębionym 
wymagania przy po-
mocy scenariuszy 
oraz diagramów 

U03 

Student nie potrafi opi-
sywać prostych aktyw-
ności w systemie infor-
matycznym używając 
metod UML 

Student potrafi opisy-
wać w stopniu dosta-
tecznym proste aktyw-
ności w systemie in-
formatycznym używa-
jąc metod UML 

Student potrafi opisy-
wać w stopniu pogłę-
bionym proste aktyw-
ności w systemie in-
formatycznym używa-
jąc metod UML 

Student  potrafi opisy-
wać w wyjątkowo po-
głębionym aktywności 
w systemie informa-
tycznym używając 
metod UML 

K01 

Student nie wykazuje 
świadomości potrzeby 
samodzielnego uczenia 
się 

Student  rozumie w 
stopniu dostatecznym 
potrzebę samodziel-
nego uczenia się 

Student rozumie w 
stopniu pogłębionym 
potrzebę samodziel-
nego uczenia się 

Student rozumie w 
wyjątkowo pogłębio-
nym potrzebę samo-
dzielnego uczenia się 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:   
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-SK/25 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w systemach komputerowych – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: siódmy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować wiedzą w zakresie podstawowych algorytmów sortowania i przeszu-
kiwania danych, a także dynamicznych i złożonych struktur danych oraz podstaw teorii złożoności 
obliczeniowej, a także konstruowania algorytmów z użyciem różnych technik algorytmicznych 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę  teoretyczną w obszarze podstawowych 
metod rozwiązujących problemy pojawiające się w zarządzaniu systemami komputerowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna podstawowe problemy związane z zarządzaniem systemami 
informatycznymi oraz ich rozwiązania. 

K-IN_W06 
K-IN_W19 
K-IN_W20 
K-IN_W21 

W02 zna podstawowe problemy związane z obsługą systemów produk-
cyjnych oraz ich rozwiązania. 

K-IN_W06 
K-IN_W19 
K-IN_W20 
K-IN_W21 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy dotyczącej problemów 
pojawiających się w systemach informatycznych. 

K-IN_K01 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie. W01, K01 

2 Przypomnienie informacji z zakresu teorii złożoności obliczeniowej i projektowa-
nia algorytmów. 

W01, K01 

3 Problemy kombinatoryczne typu on-line.  Analiza konkurencyjności  algorytmów. W01, K01 

4 Problemy on-line szeregowania zadań. Podstawowe modele i algorytmy. W01, K01 

5 Problem martwego punktu w systemach operacyjnych komputerów.  Metody uni-
kania, detekcji oraz rozwiązywania. 

W01, K01 

6 Problemy równoważenia obciążeń serwerów. Metody on-line, metody statyczne 
oraz dynamiczne, a także metody probabilistyczne oraz predykcyjne. 

W01, W02, K01 

7 Metody zapewnienia jakości usług  (Quality of Service).  Metody odrzucania pa-
kietów w sieciach QoS. 

W01, W02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny z zastosowaniem technik informacyjnych. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 wykonywanie ćwiczeń językowych 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Chen B., Potts C., Woeginger G., Hanbook of combinatorial optimization, Kluwer, 1998. 
2. Brucker P., Scheduling Algorithms, Springer 2000. 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Janiak A.,  Scheduling in computer and manufacturing systems, WKiŁ, 2006. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01, W02, 
K01 

 x       

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01-W02 
K01 

Student nie spełnia 
efektu w stopniu 
wymaganym na 

ocenę dostateczną 

Student zna podsta-
wowe problemy zwią-
zane z zarządzaniem 
systemami informa-
tycznymi oraz ich pro-
ste rozwiązania. Ro-
zumie w ograniczo-
nym zakresie po-
trzebę aktualizowania 
i pogłębiania swojej 
wiedzy. 

Student zna średniozaa-
wansowane problemy 
związane z zarządzaniem 
systemami informatycz-
nymi oraz ich  rozwiąza-
nia o większej złożoności. 
Rozumie w podstawo-
wym zakresie potrzebę 
aktualizowania i pogłębia-
nia swojej wiedzy. 

Student zna zaawan-
sowane problemy 
związane z zarządza-
niem systemami infor-
matycznymi oraz ich  
rozwiązania. Rozumie 
w pełnym zakresie po-
trzebę aktualizowania 
i pogłębiania swojej 
wiedzy. 

 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:   
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-SK/26 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w systemach komputerowych – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: siódmy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować umiejętnościami w zakresie podstawowych algorytmów sortowania i 

przeszukiwania danych, a także dynamicznych i złożonych struktur danych oraz podstaw teorii zło-
żoności obliczeniowej, a także konstruowania algorytmów z użyciem różnych technik algorytmicz-

nych 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności posługiwania się metodami 
rozwiązującymi problemy pojawiające się w zarządzaniu systemami komputerowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 45 24 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 30 51 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 Student wykorzystuje w praktyce rozwiązania podstawowych pro-
blemów związanych z zarządzaniem systemami informatycznymi. 

K-IN_U05 

K-IN_U12 

K-IN_U22 

K-IN_U26 

U02 Student wykorzystuje w praktyce rozwiązania podstawowych pro-
blemów związanych z obsługą systemów produkcyjnych. 

K-IN_U05 

K-IN_U12 

K-IN_U22 

K-IN_U26 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
Student rozumie potrzebę pogłębiania swoich umiejętności w za-

kresie rozwiązywania problemów pojawiających się w systemach 

informatycznych. 
K-IN_K01 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie. Praktyczne rozwiązania problemów występujących w zarządza-
niu systemami informatycznymi. 

U01, U02, K01 

2 Projekt rozwiązania wybranego problemu pojawiającego się w zarządzaniu sys-
temami i sieciami komputerowymi  (lub produkcyjnymi). 

U01, U02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia projektowe. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 wykonywanie projektu 

 przygotowanie do prezentacji projektu 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Chen B., Potts C., Woeginger G., Hanbook of combinatorial optimization, Kluwer, 1998. 
2. Brucker P., Scheduling Algorithms, Springer 2000. 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Janiak A.,  Scheduling in computer and manufacturing systems, WKiŁ, 2006. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U04    x x    

K01    x x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01-U02 
K01 

 Student wykonuje pro-
jekt rozwiązania wy-
branego prostego pro-
blemu związanego z 
zarządzaniem syste-
mami informatycz-
nymi.  

Student wykonuje pro-
jekt rozwiązania wy-
branego trudniej-
szego problemu zwią-
zanego z zarządza-
niem systemami infor-
matycznymi.  

Student wykonuje pro-
jekt rozwiązania wy-
branego zaawanso-
wanego problemu 
związanego z zarzą-
dzaniem systemami 
informatycznymi.  

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  mgr Urszula Zduńczyk-Bielska 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-KA/27 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Przemysłowe zastosowania sieci komputerowych – zajęcia teore-

tyczne 

Semestr studiów: siódmy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student  powinien dysponować wiedzą z zakresu tworzenia i administrowania prostymi sieciami kom-
puterowymi. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowań informatyki w przemyśle 
i produkcji. Studenci poznają specyfikę rozwiązań systemów informatycznych związanych ze 
sterowaniem, akwizycją danych i telemetrią. Przedstawiane są typowe rozwiązania informatyczne 
mające bezpośrednie zastosowanie w automatyzacji procesów technologicznych, w zarządzaniu 
budynkiem inteligentnym i zarządzaniu procesami produkcyjnymi. Powiązanie zagadnień 
informatycznych z aplikacjami przemysłowych systemów sterowania stanowi ważne uzupełnienie 
wiedzy specjalistów projektującym i użytkujących systemy i sieci komputerowe. Studenci nabędą 
wiedzę pozwalającą projektować, aplikować i integrować sieci komputerowe dla różnych zastosowań 
przemysłowych. 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna podstawowe technologie stosowane w sieciach przemysło-
wych. 

K_IN_W10 
K_IN_W19 
K_IN_W20 
K_IN_W21 

W02 rozumie specjalne wymagania stosowane przemysłowym sieciom 
komputerowym oraz zna rozwiązania techniczne w takich sieciach. 

K_IN_W10 
K_IN_W19 
K_IN_W20 
K_IN_W21 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 rozumie potrzebę stałego doskonalenia wiedzy o specjalistycznych 
rozwiązaniach dotyczących przemysłowych sieci komputerowych. 

K-IN_K01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Obszary zastosowań informatyki i automatyki. Automatyzacja i informatyzacja 
procesów technologicznych. 

W01, K01 

2 Zagadnienia standaryzacji przemysłowych systemów informatycznych i sterowa-
nia. 

W01, K01 

3 Przykładowe struktury i koncepcje aplikacji przemysłowych systemów informa-
tycznych. Integracja pomiarów, sterowania, przetwarzania i zarządzania. 

W01, K01 

4 Zagadnienia informatyczne w przemysłowych systemach SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition)  i DCS (Distributed Control System). 

W02, K01 

5 Systemy telemetrii i telesterowania jako element globalnego zarządzania proce-
sami technologicznymi i produkcją. 

W02, K01 

6 Zastosowanie systemów informatycznych dla kompleksowej automatyzacji proce-
sów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. 

W02, K01 

7 
Budynek inteligentny jako szczególny system informatyczny. Zagadnienia zapew-
nienia bezpieczeństwa, komfortu, wymiany informacji i optymalizacji zużycia ener-
gii w inteligentnych budynkach. 

W02, K01 

8 
Problematyka zapewnienia niezawodności w przemysłowych systemach informa-
tycznych i sterowania – zasady, normy ( w tym ATEX), metody, rozwiązania tech-
niczne, przykłady. 

W02, K01 

9 
Aktualne zastosowania informatyki w zarządzania produkcją – np. system MES 
(Manufacturing Execution System), ERP i inne. 
 

W02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład problemowy połączony z analizą konkretnego przypadku. 
 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do zaliczenia pisemnego i egzaminu 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Solnik W. ,Zajda Z., Sieci przemysłowe Profibus DP i MPI, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław ,2010 

2. Solnik W. Zajda Z.,Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej – przykłady zastosowań. 
Wydawnictwo BTC, Legionowo 2013 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Niezabitowska E. i inni,  Budynek inteligentny. Tom I i II. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 
Gliwice, 2005, 

 

NETOGRAFIA: 
Witryny internetowe producentów i dystrybutorów, np. SIEMENS, FOXBORO, HONEYWELL, ABB, ASTOR, SA-
TEL, WONDERWARE, GEFANUC,MITSHUBISI, EMERSON, SAIA, CRESTRON, EXTRON, CISCO i in. 

 
 
 
 
 
 
 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W02, 
K01 

 x   x x   

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01-W02 
K01 

Student nie wykazuje 
efektów w stopniu wy-
maganym na ocenę 

dostateczną. 

Student zna podsta-
wowe zasady tworze-
nia przemysłowych 
sieci komputerowych 
oraz podstawowe ist-
niejące rozwiązania 
techniczne w tym za-
kresie. W niewielkim 
stopniu odczuwa po-
trzebę doskonalenia 
swej wiedzy 

Student  zna zasady 
tworzenia przemysło-
wych sieci komputero-
wych oraz różnorodne 
istniejące rozwiązania 
techniczne w tym za-
kresie. Odczuwa po-
trzebę doskonalenia 
wiedzy w stopniu za-
dowalającym. 

Student zna wszystkie 
poznane zasady two-
rzenia przemysłowych 
sieci komputerowych  
oraz przedstawia 
wiele istniejących roz-
wiązań technicznych 
w tym zakresie. Od-
czuwa potrzebę syste-
matycznego doskona-
lenia wiedzy w stopniu 
zadowalającym. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-KA/28 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu:  

Semestr studiów:  

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student  powinien dysponować wiedzą z zakresu tworzenia i administrowania prostymi sieciami kom-
puterowymi. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności w zakresie zastosowań informatyki w przemyśle 
i produkcji związanych m.in. ze sterowaniem, akwizycją danych i telemetrią,  bezpośrednim 
stosowaniem w automatyzacji procesów technologicznych, w zarządzaniu budynkiem inteligentnym 
i zarządzaniu procesami produkcyjnymi. Studenci nabędą umiejętności pozwalającą projektować, 
aplikować i integrować sieci komputerowe dla różnych zastosowań przemysłowych. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 45 24 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 30 51 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kierun-
kowych efektów kształ-

cenia 

w zakresie wiedzy 

W01 wykorzystuje podstawowe technologie stosowane w sieciach 
przemysłowych. 

K_IN_U10, K_IN_U22 

K_IN_U23, K_IN_U26 

W02 tworzy oraz administruje przemysłową siecią komputerową. 
K_IN_U10, K_IN_U22 

K_IN_U23, K_IN_U26 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności w za-
kresie przemysłowych sieci komputerowych. 

K-IN_K01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Historia zastosowania automatycznej regulacji, regulatorów, sterowni-
ków i sieci informatycznych dla  procesów technologicznych. 

U01, K01 

2 Przemysłowe aspekty i rozwiązania układów zasilających systemy i sieci 
informatyczne. 

U01, K01 

3 
Zdecentralizowane struktury systemów sterowania procesami przemy-
słowymi oparte na sieciach informatycznych – przegląd standardów i pro-
tokołów komunikacyjnych. 

U01, K01 

4 
Rozproszone (zdecentralizowane) systemy sterowania procesami prze-
mysłowymi (systemy DCS wybranego producenta ) – struktura sieciowa 
systemu. 

U01, K01 

5 
Urządzenia i protokoły komunikacyjne dla potrzeb telemetrii (zdalnych 
pomiarów) i telesterowania procesami technologicznymi (np. systemy f-
my SATEL). 

U01, K01 

6 Przegląd i analiza porównawcza wybranych sterowników PLC i urządzeń 
PAC w odniesieniu do współpracy z sieciami informatycznymi. 

U01, K01 

7 
Przegląd wybranych systemów sterowania nadrzędnego i akwizycji da-
nych (SCADA) w aspekcie rozwiązań komunikacyjnych na przykładzie 
wybranego oprogramowania. 

U01, K01 

8 Komputerowa sieć przemysłowa Profibus i inne – struktura, parametry 
i zastosowania. 

U02, K01 

9 
Technologie cyfrowej komunikacji bezprzewodowej w przemyśle, w tym 
technologia RFID. 

U01, K01 

10 
Systemy teletechniczne w budynkach inteligentnych i ich współpraca 
z wykorzystaniem sieci informatycznych. 

U01, K01 

11 
Struktura sieci telefonii komórkowej do transmisji danych i sygnałów ste-
rujących w aspekcie zastosowań przemysłowych. 

U02, K01 

12 
Aspekty zastosowania sieci informatycznych w warunkach środowiska 
zagrożonych wybuchem – zagadnienia iskrobezpieczeństwa (Ex, ATEX). 

U02, K01 

13 Zastosowanie technologii sieci informatycznych w systemach monito-
ringu wizyjnego (kamery IP) oraz transmisji programów telewizyjnych. 

U02, K01 

14 
Zastosowanie przemysłowych sieci informatycznych w wybranych tech-
nologiach przemysłowych. 

U02, K01 
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METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia projektowe połączone z zajęciami warsztatowymi – projekt sieci przemysłowej. 
 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie do prezentacji projektu 

 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Solnik W. ,Zajda Z., Sieci przemysłowe Profibus DP i MPI, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław ,2010 

2. Solnik W. Zajda Z.,Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej – przykłady zastosowań. 
Wydawnictwo BTC, Legionowo 2013 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Niezabitowska E. i inni,  Budynek inteligentny. Tom I i II. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 
Gliwice, 2005, 

 

NETOGRAFIA: 
Witryny internetowe producentów i dystrybutorów, np. SIEMENS, FOXBORO, HONEYWELL, ABB, ASTOR, SA-
TEL, WONDERWARE, GEFANUC,MITSHUBISI, EMERSON, SAIA, CRESTRON, EXTRON, CISCO i in. 

 
 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U02, 

K01 
   x x    

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01-U02 
K01 

Student nie spełnił 
efektów w stopniu wy-
maganym na ocenę 

dostateczną 

Student wykorzystuje 
w praktyce podsta-
wowe zasady tworze-
nia przemysłowych 
sieci komputerowych 
oraz podstawowe ist-
niejące rozwiązania 
techniczne w tym za-
kresie. 

Student  stosuje za-
sady tworzenia prze-
mysłowych sieci kom-
puterowych oraz róż-
norodne istniejące 
rozwiązania tech-
niczne w tym zakre-
sie. 

Student stosuje w 
praktyce wszystkie 
poznane zasady two-
rzenia przemysłowych 
sieci komputerowych 
oraz tworzy własne 
rozwiązania  w tym 
zakresie,  
a także administruje 
przemysłową siecią 
komputerową. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/S/29 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do e-biznesu – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: siódmy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien mieć: 

- podstawową wiedzę z zakresu podstaw wykorzystania pakietów biurowych  

- ogólną wiedzę ekonomiczną, w tym z zakresu marketingu  

Pożądana jest znajomość podstaw ekonomicznej teorii przedsiębiorstwa, możliwości generowania 
przychodów, aktywizacji sprzedaży 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem podstawowym przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie zagadnień związanych 
z problematyką e-biznesu. 
W zakresie szczegółowym cele przedmiotu to:  

 poznanie przesłanek i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw opierających swe działania na 
technologiach informatycznych  

 poznanie struktury rynków elektronicznych  

 zrozumienie specyfiki biznesu realizowanego za pośrednictwem mediów elektronicznych, w 
tym możliwości wykorzystania Internetu w takich obszarach jak marketing, reklama, handel, 
bankowość, administracja, logistyka 

 poznanie platform internetowych B2B, B2C. 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 



229 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 

zna i rozumie aspekty prawne i etyczne zastosowania informatyki w 
e-biznesie oraz wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, 
ekonomicznych, prawnych i innych, pozatechnicznych uwarunko-
wań działalności w e-biznesie. 

IN_W_17 

W02 

zna podstawowe zagadnienia dotyczące ekonomii, zarządzania 
marketingowego, zarządzania jakością, prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, niezbędne w prowadzeniu e-biznesu. 

IN_W_18 

W03 
posiada poszerzoną wiedzę w zakresie informatyki zgodnie z wy-
braną specjalnością, niezbędną do działalności w e-biznesie.  

IN_W_21 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę oraz uznaje zna-
czenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i prak-
tycznych, związanych z prowadzeniem e-biznesu.  

IN_K_01 

K02 
Jest gotowy do myślenia w sposób przedsiębiorczy oraz samodziel-
nego podejmowania decyzji, a także kierowania zespołami ludzkimi 
i uczestniczenia w pracy zespołu w działalności e-biznesowej.  

IN_K_03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie do zagadnień społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektro-
nicznej. Produkt cyfrowy i usługa cyfrowa.  

W01, W02 
W03, K01 

2 Elektroniczne pieniądze. Elektroniczny podpis w biznesie.  W02, W03, K01 

3 Modele elektronicznego biznesu. Handel elektroniczny ”przedsiębiorstwo-klient” 
(B2C). Handel elektroniczny „przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo” (B2B).  

W02, W03, K01 

4 Marketing internetowy – e-marketing.  W02, K02 

5 Sieciowe organizacje wirtualne. Elektroniczna wymiana danych w organizacjach.  W02, K02 

6 Integracja systemów informatycznych w gospodarce elektronicznej. Informatyczne 
zarządzanie przedsiębiorstwami.  

W02, W03, K02 

7 Rynek pracy w gospodarce elektronicznej.  W01, W02, K02 

8 Tendencje rozwojowe e-biznesu - aspekty prawne i społeczno-ekonomiczne.  W01,K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny 

 wykład konwersatoryjny. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Gregor B., Stawiszyński M,, E-commerce, Bydgoszcz 2002 
2. Afuah, Ch.,  Tucci, I. Biznes internetowy - strategie i modele, Kraków 2003 
3. Majewski P., Czas na e-biznes, Gliwice 2007 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Barrow C., Biznes w sieci, Warszawa 2006 
2. Frontczak T., Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Gliwice 2006 
3. Małachowski A., Środowisko wirtualnego klienta, Wrocław 2005 
4. Olszak C., Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, Katowice 2004 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W03   x  x    

K01 – K02   x  x   
 
 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

Nie zna i nie rozumie 
nawet elementarnych 
aspektów prawnych i 
etycznych zastosowa-
nia informatyki w e-
biznesie oraz nie po-
siada żadnej wiedzy 
niezbędnej do zrozu-
mienia społecznych, 
ekonomicznych, 
prawnych i innych, po-
zatechnicznych uwa-
runkowań działalności 
w e-biznesie 

Słabo zna i rozumie 
tylko elementarne 
aspekty prawne i 
etyczne zastosowania 
informatyki w e-biznesie 
oraz ma ograniczoną 
wiedzę niezbędną do 
zrozumienia społecz-
nych, ekonomicznych, 
prawnych i innych, po-
zatechnicznych uwa-
runkowań działalności 
w e-biznesie 

Dobrze zna i rozumie 
aspekty prawne i 
etyczne zastosowania 
informatyki w e-bizne-
sie oraz ma wszelką 
konieczną wiedzę nie-
zbędną do zrozumie-
nia społecznych, eko-
nomicznych, praw-
nych i innych, poza-
technicznych uwarun-
kowań działalności w 
e-biznesie 

Doskonale zna i rozu-
mie aspekty prawne i 
etyczne zastosowania 
informatyki w e-bizne-
sie oraz ma rozległą 
wiedzę niezbędną do 
zrozumienia społecz-
nych, ekonomicznych, 
prawnych i innych, po-
zatechnicznych uwa-
runkowań działalności 
w e-biznesie 

W02 

Nie zna nawet podsta-
wowych zagadnień 
dotyczących ekono-
mii, zarządzania mar-
ketingowego, zarzą-
dzania jakością, pro-
wadzenia działalności 
gospodarczej oraz za-
sad tworzenia i roz-
woju form indywidual-
nej przedsiębiorczo-
ści, niezbędne w pro-
wadzeniu e-biznesu. 

Zna tylko podstawowe 
zagadnienia dotyczące 
ekonomii, zarządzania 
marketingowego, zarzą-
dzania jakością, prowa-
dzenia działalności go-
spodarczej oraz zasady 
tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsię-
biorczości, niezbędne w 
prowadzeniu e-biznesu. 

Dobrze zna nie tylko 
podstawowe zagad-
nienia dotyczące eko-
nomii, zarządzania 
marketingowego, za-
rządzania jakością, 
prowadzenia działal-
ności gospodarczej 
oraz zasady tworzenia 
i rozwoju form indywi-
dualnej przedsiębior-
czości, niezbędne w 
prowadzeniu e-biz-
nesu. 

Zna bardzo dobrze 
podstawowe i zaa-
wansowane zagad-
nienia dotyczące eko-
nomii, zarządzania 
marketingowego, za-
rządzania jakością, 
prowadzenia działal-
ności gospodarczej 
oraz zasady tworzenia 
i rozwoju form indywi-
dualnej przedsiębior-
czości, niezbędne w 
prowadzeniu e-biz-
nesu. 

W03 

Nie posiada żadnej 
wiedzy w zakresie in-
formatyki zgodnie z 
wybraną specjalno-
ścią, niezbędną do 
działalności w e-biz-
nesie. 

Posiada ograniczoną 
wiedzę w zakresie infor-
matyki zgodnie z wy-
braną specjalnością, 
niezbędną do działalno-
ści w e-biznesie. 

Posiada poszerzoną 
wiedzę w zakresie in-
formatyki zgodnie z 
wybraną specjalno-
ścią, niezbędną do 
działalności w e-biz-
nesie. 

Posiada poszerzoną i 
pogłębioną wiedzę w 
zakresie informatyki 
zgodnie z wybraną 
specjalnością, nie-
zbędną do działalno-
ści w e-biznesie. 

K01 

Nie jest w stanie kry-
tycznie oceniać posia-
daną wiedzę oraz nie 
uznaje znaczenia wie-
dzy w rozwiązywaniu 
problemów poznaw-
czych i praktycznych, 
związanych z prowa-
dzeniem e-biznesu. 

Jest gotów krytycznie 
tylko w ograniczonym 
stopniu oceniać posia-
daną wiedzę oraz 
uznaje znaczenie wie-
dzy w rozwiązywaniu 
problemów poznaw-
czych i praktycznych, 
związanych z prowa-
dzeniem e-biznesu. 

Jest gotów krytycznie 
oceniać posiadaną 
wiedzę oraz uznaje 
znaczenie wiedzy w 
rozwiązywaniu pro-
blemów poznawczych 
i praktycznych, zwią-
zanych z prowadze-
niem e-biznesu. 

Jest gotów krytycznie 
oceniać posiadaną 
wiedzę i dążyć do jej 
nieustannego uzupeł-
niania oraz uznaje 
znaczenie wiedzy w 
rozwiązywaniu proble-
mów poznawczych i 
praktycznych, związa-
nych z prowadzeniem 
e-biznesu. 
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K02 

Nie jest gotowy do 
myślenia w sposób 
przedsiębiorczy na-
wet w ograniczonym 
zakresie oraz do sa-
modzielnego podej-
mowania decyzji, a 
także kierowania ze-
społami ludzkimi i 
uczestniczenia w 
pracy zespołu w dzia-
łalności e-biznesowej. 

Jest gotowy do myśle-
nia w sposób przedsię-
biorczy w ograniczonym 
zakresie oraz samo-
dzielnego podejmowa-
nia jedynie podstawo-
wych decyzji, a także 
kierowania niewielkimi 
zespołami ludzkimi i 
uczestniczenia w pracy 
zespołu w działalności 
e-biznesowej. 

Jest gotowy do myśle-
nia w sposób przed-
siębiorczy oraz samo-
dzielnego podejmo-
wania nawet trudnych 
decyzji, a także kiero-
wania niewielkimi ze-
społami ludzkimi i 
uczestniczenia w 
pracy zespołu w dzia-
łalności e-biznesowej. 

Jest gotowy do myśle-
nia w sposób przed-
siębiorczy oraz samo-
dzielnego podejmo-
wania nawet trudnych 
decyzji, a także kiero-
wania różnorodnymi 
zespołami ludzkimi i 
uczestniczenia w 
pracy zespołu w dzia-
łalności e-biznesowej. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:   
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/S/30 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do e-biznesu – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: siódmy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien mieć: 
- podstawową wiedzę z zakresu podstaw wykorzystania pakietów biurowych  
- ogólną wiedzę ekonomiczną, w tym z zakresu marketingu  
Pożądana jest znajomość podstaw ekonomicznej teorii przedsiębiorstwa, możliwości generowania 
przychodów, aktywizacji sprzedaży 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem podstawowym przedmiotu jest nabycie umiejętności w zakresie zagadnień związanych z pro-
blematyką e-biznesu. 
W zakresie szczegółowym cele przedmiotu to:  
- nabycie umiejętności korzystania z różnego rodzaju portali specjalistycznych i korporacyjnych  
- nabycie umiejętności dokonywania różnego rodzaju transakcji w sieci Internet  
- nabycie umiejętności tworzenia strategii dla E-Biznesu  
- nabycie umiejętności dokonywania analiz i prognoz podjęcia działalności w E-biznesie  
- nabycie umiejętności określenia czynników mających wpływ na rozwój rynków elektronicznych  
- nabycie umiejętności określenia znaczenia portali internetowych w różnych branżach  
- nabycie umiejętności działalności w sferze marketingu Internetowego  
- nabycie umiejętności zdobywania przewagi konkurencyjnej w E-biznesie 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 45 24 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 30 51 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 
umie planować i organizować pracę indywidualną oraz zespo-
łową podczas realizacji projektów informatycznych z zakresu 

e-biznesu. 
IN_U_18 

U02 potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej planowanych 
działań inżynierskich w zakresie działalności w e-biznesie. 

IN_U_25 

U03 
posiada poszerzone umiejętności w zakresie informatyki 

zgodnie z wybraną specjalnością, niezbędną do pracy w e-
biznesie. 

IN_U_26 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę oraz uznaje 

znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych 
i praktycznych, związanych z prowadzeniem e-biznesu.  

IN_K_01 

K02 

jest gotowy do myślenia w sposób przedsiębiorczy oraz sa-

modzielnego podejmowania decyzji, a także kierowania ze-
społami ludzkimi i uczestniczenia w pracy zespołu w działal-

ności e-biznesowej.  

IN_K_03 

K03 

jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej, 
związanej z prowadzeniem e-biznesu, w oparciu o zasady 

etyki zawodowej, a także kultywowania tradycji i dorobku 
związanego z wykonywanym zawodem. 

IN_K_04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Sposoby wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwie. Ekonomiczne aspekty E-
Biznesu. Implementacja strategii biznesu elektronicznego. Identyfikacja różnych 
modeli E-Biznesu na przykładach przedsiębiorstw 

U01, U03, K01 

2 
Zakres realizacji E-Biznesu w przedsiębiorstwie. Pełny lub częściowy E-Biznes. 
E-Bizbes prowadzony w oparciu o Internet. Interdyscyplinarna natura E-Bizneu. 
Czynniki Rozwoju E-Biznesu. 

U01, U03, K01 

3 
Rola portali w różnych branżach. Identyfikacja cech portali, które wpływają na 
ich przydatność w E-Biznesie. Rola portali w E-Biznesie. Portale, vortale oraz 
portale korporacyjne. Portale finansowe. 

U01, U03, K01 

4 
Struktura rynków elektronicznych. Mechanizmy rynków elektronicznych. Podsta-
wowe modele E-Biznesu. Dochodowe modele E-Biznesu. Najczęściej wykorzy-
stywane modele E-Biznesu. 

U01, U03, K01 

5 Marketing Internetowy. Internet i przewaga konkurencyjna. Czynniki sukcesu E-
Biznesu. 

U01, U02, K01, K02, 
K03 

6 Typowe zagrożenia bezpieczeństwa w E-Biznesie. Problemy prawne i etyczne 
rozwoju E-Biznesu. 

U01, U02, K02, K03 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia projektowe. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do prezentacji projektu 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Gregor B., Stawiszyński M,, E-commerce, Bydgoszcz 2002 
2. Afuah, Ch.,  Tucci, I. Biznes internetowy - strategie i modele, Kraków 2003 
3. Majewski P., Czas na e-biznes, Gliwice 2007 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Barrow C., Biznes w sieci, Warszawa 2006 
2. Frontczak T., Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Gliwice 2006 
3. Małachowski A., Środowisko wirtualnego klienta, Wrocław 2005 
4. Olszak C., Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, Katowice 2004 

 

 
 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U03   x x x    

K01 – K03   x x x   
 
 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 

Nie umie planować i or-
ganizować pracy indy-
widualnej oraz zespoło-
wej podczas realizacji 
projektów informatycz-
nych z zakresu e-biz-
nesu. 

W niewielkim stopniu 
umie planować i orga-
nizować pracę indywi-
dualną oraz zespo-
łową podczas realiza-
cji projektów informa-
tycznych z zakresu e-
biznesu. 

Umie dobrze plano-
wać i organizować 
pracę indywidualną 
oraz zespołową pod-
czas realizacji projek-
tów informatycznych z 
zakresu e-biznesu. 

Umie doskonale pla-
nować i organizować 
pracę indywidualną 
oraz zespołową pod-
czas realizacji projek-
tów informatycznych z 
zakresu e-biznesu. 

U02 

Nie potrafi dokonać 
wstępnej oceny ekono-
micznej planowanych 
działań inżynierskich w 
zakresie działalności w 
e-biznesie. 

Potrafi dokonać jedy-
nie wstępnej oceny 
ekonomicznej plano-
wanych działań inży-
nierskich w zakresie 
działalności w e-biz-
nesie. 

Potrafi dokonać 
wstępnej, poszerzo-
nej oceny ekonomicz-
nej planowanych dzia-
łań inżynierskich w za-
kresie działalności w 
e-biznesie. 

Potrafi dokonać 
wstępnej, poszerzonej 
i pogłębionej oceny 
ekonomicznej plano-
wanych działań inży-
nierskich w zakresie 
działalności w e-biz-
nesie. 

U03 

Nie posiada żadnych 
umiejętności w zakresie 
informatyki zgodnie z 
wybraną specjalnością, 
niezbędną do pracy w 
e-biznesie. 

Posiada ogranizzone 
umiejętności w zakre-
sie informatyki zgod-
nie z wybraną specjal-
nością, niezbędną do 
pracy w e-biznesie. 

Posiada poszerzone 
umiejętności w zakre-
sie informatyki zgod-
nie z wybraną specjal-
nością, niezbędną do 
pracy w e-biznesie. 

Posiada poszerzone i 
pogłębione umiejętno-
ści w zakresie infor-
matyki zgodnie z wy-
braną specjalnością, 
niezbędną do pracy w 
e-biznesie. 

K01 

Nie jest w stanie kry-
tycznie oceniać posia-
danej wiedzy oraz nie 
uznaje znaczenie wie-
dzy w rozwiązywaniu 
problemów poznaw-
czych i praktycznych, 
związanych z prowa-
dzeniem e-biznesu. 

Jest gotów w ograni-
czonym stopniu kry-
tycznie oceniać posia-
danej wiedzy oraz 
uznaje tylko niewielkie 
znaczenie wiedzy w 
rozwiązywaniu proble-
mów poznawczych i 

Jest gotów krytycznie 
oceniać posiadaną 
wiedzę oraz uznaje 
istotne  znaczenie 
wiedzy w rozwiązywa-
niu problemów po-
znawczych i praktycz-
nych, związanych z 

Jest gotów krytycznie 
oceniać posiadaną 
wiedzę oraz uznaje 
ogromne znaczenie 
wiedzy w rozwiązywa-
niu problemów po-
znawczych i praktycz-
nych, związanych z 



235 

praktycznych, związa-
nych z prowadzeniem 
e-biznesu. 

prowadzeniem e-biz-
nesu. 

prowadzeniem e-biz-
nesu. 

K02 

Nie jest gotowy do my-
ślenia w sposób przed-
siębiorczy oraz samo-
dzielnego podejmowa-
nia decyzji, a także kie-
rowania zespołami 
ludzkimi i uczestnicze-
nia w pracy zespołu w 
działalności e-bizneso-
wej. 

Jest gotowy tylko w 
niewielkiej mierze do 
myślenia w sposób 
przedsiębiorczy oraz 
samodzielnego podej-
mowania tylko naj-
prostszych decyzji, a 
także kierowania ze-
społami ludzkimi i 
uczestniczenia w 
pracy zespołu w dzia-
łalności e-biznesowej. 

Jest gotowy do myśle-
nia w sposób przed-
siębiorczy oraz samo-
dzielnego podejmo-
wania decyzji, a także 
kierowania niewiel-
kimi zespołami ludz-
kimi i uczestniczenia 
w pracy zespołu w 
działalności e-bizne-
sowej. 

Jest gotowy do myśle-
nia w sposób przed-
siębiorczy oraz samo-
dzielnego podejmo-
wania nawet trudnych 
decyzji, a także kiero-
wania zespołami ludz-
kimi i uczestniczenia 
w pracy zespołu w 
działalności e-bizne-
sowej. 

K03 

Nie jest gotowy do od-
powiedzialnego pełnie-
nia roli zawodowej, 
związanej z prowadze-
niem e-biznesu, w opar-
ciu o zasady etyki zawo-
dowej, a także kultywo-
wania tradycji i dorobku 
związanego z wykony-
wanym zawodem. 

Jest gotowy do ogra-
niczonego pełnienia 
roli zawodowej, zwią-
zanej z prowadzeniem 
e-biznesu, w oparciu o 
zasady etyki zawodo-
wej, a także kultywo-
wania tradycji i do-
robku związanego z 
wykonywanym zawo-
dem. 

Jest gotowy do odpo-
wiedzialnego pełnie-
nia roli zawodowej, 
związanej z prowa-
dzeniem e-biznesu, w 
oparciu o zasady etyki 
zawodowej, a także 
kultywowania tradycji i 
dorobku związanego z 
wykonywanym zawo-
dem. 

Jest gotowy do odpo-
wiedzialnego i su-
miennego pełnienia 
roli zawodowej, zwią-
zanej z prowadzeniem 
e-biznesu, w oparciu o 
zasady etyki zawodo-
wej, a także kultywo-
wania tradycji i do-
robku związanego z 
wykonywanym zawo-
dem. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Robert Krzemień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 

  
Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/S/31 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa 2 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotów kierunkowych informatycznych ujętych w programie studiów dla 
semestrów I-IV 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem studenckich praktyk zawodowych jest weryfikacja wiedzy teoretycznej oraz umiejętności 
zdobytych w czasie zajęć w Uczelni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe 160 160 

Praca własna studenta   

RAZEM   

Punkty ECTS 6 6 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kierun-
kowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania i implemen-
tacji systemów informatycznych, oceny ich jakości 
i trendów rozwojowych 

K-IN_W17, K-IN_W19,  
K-IN_W20 

W02 zna politykę organizacji w zakresie systemów informatycznych, 
w tym politykę dotyczącą ochrony własności intelektualnej 

K-IN_W17, K-IN_W19,  
K-IN_W20 

w zakresie umiejętności 

U01 dokonuje oceny stosowanych metod i narzędzi zabezpieczenia 
danych przez awariami sprzętu i oprogramowania 

K-IN_U18,K-IN_U19, 
KIN_U20,K_IN_U22, 

K_IN_U23  

U02 wykorzystuje wiedzę z zakresu archiwizacji i ochrony danych 
oraz procedur awaryjnych 

K-IN_U18,K-IN_U19, 
KIN_U20,K_IN_U22, 

K_IN_U23  

U03 formułuje wnioski dotyczące usprawnienia systemu komputero-
wego w organizacji 

K-IN_U18,K-IN_U19, 
KIN_U20,K_IN_U22, 

K_IN_U23  

U04 
potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań in-
żynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymen-
talne 

K-IN_U18,K-IN_U19, 
KIN_U20,K_IN_U22, 

K_IN_U23  

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i 
skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym jej wpływ na oto-
czenie, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane de-
cyzje 

K-IN_K01 
K-IN_K02 
K-IN_K03 
K-IN_K04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Zapoznanie się z polityką bezpieczeństwa systemów informatycznych w or-

ganizacji. 
W02, K01 

2 
Ocena stosowanych metod i narzędzi zabezpieczenia danych przez awa-

riami sprzętu i oprogramowania. 
U01, U04, K01 

3 
Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności związanych z archiwizacją 

i ochroną danych oraz procedurami awaryjnymi. 
U02 

4 
Zapoznanie się z metodami oceny efektywności stosowanych rozwiązań in-

formatycznych. 
W02, U01, U02, U04 

5 
Przedstawienie wniosków dotyczących usprawnienia wykorzystania sys-

temu komputerowego w organizacji. 
U03 

6 
Wykorzystanie w praktyce wiedzy z zakresu projektowania i implementacji 

systemów informatycznych, oceny ich jakości i trendów rozwojowych. 
W01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 studencka praktyka zawodowa. 
 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Tomasz Rymarczyk 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/S/32 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa 3 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotów kierunkowych informatycznych ujętych w programie studiów dla 
semestrów I-IV oraz przedmiotów specjalnościowych z semestru V 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem studenckich praktyk zawodowych jest weryfikacja wiedzy teoretycznej oraz umiejętności 
zdobytych w czasie zajęć w Uczelni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe 160 160 

Praca własna studenta   

RAZEM   

Punkty ECTS 6 6 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kierun-
kowych efektów kształ-

cenia 

w zakresie wiedzy 

W01 

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania i implementacji 
systemów informatycznych, oceny ich jakości i trendów rozwojowych, 
a także zna wybrane zagadnienia związane z wybraną specjalnością 
studiów 

K-IN_W17, K-IN_W19,  
K-IN_W20, K-IN_W21 

W02 zna politykę organizacji w zakresie systemów informatycznych, w tym 
politykę dotyczącą ochrony własności intelektualnej 

K-IN_W17, K-IN_W19,  
K-IN_W20 

w zakresie umiejętności 

U01 dokonuje oceny stosowanych metod i narzędzi niezbędnych do wyko-
nywania zadań zleconych w organizacji 

K-IN_U18,K-IN_U19, 
KIN_U20,K_IN_U22, 

K_IN_U23 , K_IN_U26 

U02 
wykorzystuje specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej specjalności 
w trakcie wykonywania zadań związanych z działalnością organizacji, 
w której odbywa praktykę 

K-IN_U18,K-IN_U19, 
KIN_U20,K_IN_U22, 

K_IN_U23, K_IN_U26 

U03 formułuje wnioski dotyczące usprawnienia systemu komputerowego w 
organizacji 

K-IN_U18,K-IN_U19, 
KIN_U20,K_IN_U22, 

K_IN_U23, K_IN_U26 

U04 
potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań 
inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne 
oraz techniki poznane na zajęciach specjalistycznych 

K-IN_U18,K-IN_U19, 
KIN_U20,K_IN_U22, 

K_IN_U23, K_IN_U26 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności inżyniera-informatyka, w tym jej wpływ na otoczenie, 
i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje 

K-IN_K01 
K-IN_K02 
K-IN_K03 
K-IN_K04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów kształce-

nia 

1 Zapoznanie się z polityką bezpieczeństwa systemów informatycznych w organiza-
cji. 

W02, K01 

2 Ocena stosowanych metod i narzędzi zabezpieczenia danych przez awariami 
sprzętu i oprogramowania. 

U01, U04, K01 

3 Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności związanych z archiwizacją i 
ochroną danych oraz procedurami awaryjnymi. 

U02 

4 Zapoznanie się z metodami oceny efektywności stosowanych rozwiązań informa-
tycznych. 

W02, U01, U02, U04 

5 Przedstawienie wniosków dotyczących usprawnienia wykorzystania systemu kom-
puterowego w organizacji. 

U03 

6 
Wykorzystanie w praktyce wiedzy z zakresu projektowania 
i implementacji systemów informatycznych, oceny ich jakości i trendów rozwojo-
wych. 

W01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 studencka praktyka zawodowa 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Tomasz Rymarczyk 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-SK/33 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 

Semestr studiów: siódmy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować wiedzą kierunkową i specjalistyczną w zakresie realizowanym w trak-
cie zajęć na uczelni. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Głównym celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego 
przygotowania pracy dyplomowej. 

 Cele szczegółowe: 
 zapoznanie studentów z metodyka pracy naukowej, 
 zapoznanie studentów z wymogami formalnymi i merytorycznymi stawianymi 

w zakresie pracy dyplomowej na profilu praktycznym w tym zakresie warsztatu 
metodologicznego i oryginalności, 

 wprowadzenie studentów do praktycznych walorów pracy dyplomowej, 

 wykształcenie u studentów umiejętności poprawnego stawiania hipotez, 
rozwiązywania problemów inżynierskich, 

 samodzielne przygotowanie przez studentów, pod opieką promotora, pracy 
dyplomowej.  

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium 45 24 

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 80 101 

RAZEM 125 125 

Punkty ECTS 5 5 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, wykazuje: 

Odniesienie do kierun-
kowych efektów kształ-

cenia 

w zakresie wiedzy 

W01 znajomość wymagań dotyczących prac dyplomowych K-IN_W13 
W02 opanowanie efektywnej metodyki prac nad dyplomem K-IN_W13 
W03 wiedzę o zasadach edycji części opisowej pracy dyplomowej K-IN_W13 
W04 znajomość form i narzędzi sporządzania dokumentacji technicznej K-IN_W13 

w zakresie umiejętności 

U01 umiejętność ogólnego i szczegółowego formułowania  celów i ograni-
czeń w realizacji projektów technicznych 

K-IN_U01, K-IN_U03,  
K-IN_U04 

U02 
umiejętność efektywnego wykorzystania literatury oraz sieciowych 
źródeł informacji związanych z konkretnym zadaniem inżynierskim K-IN_U01, K-IN_U05 

U03 umiejętność czytelnej i atrakcyjnej prezentacji uzyskanych rezultatów K-IN_U02, K-IN_U04 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 Umiejętność współpracy z otoczeniem i pracy zespołowej przy formu-
łowaniu, analizie i realizacji zadań K-IN_K03 

K02 Rzetelność i systematyczność działań, dokładność  i wytrwałość 
przy realizacji zadań inżynierskich 

K-IN_K01, K-IN_K04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów kształce-

nia 

1 Przedstawienie wymagań dotyczących  zawartości i redakcji  pracy dyplomowej W01, W02, W03, W04 

2 
Sformułowanie tematów prac i określenie celów, szczegółowych wymagań i ogra-
niczeń dla zadań technicznych zawartych w konkretnych pracach U01 

3 Omówienie metodologii pracy przy realizacji inżynierskiej pracy dyplomowej U03 

4 
Zasady korzystania z literatury. Dokumentowanie źródeł , cytowania. Problemy 
własności intelektualnej – aspekty prawne i etyczne 

U02, U03 

5 
Metody i narzędzia prezentacji wyników, prezentacje i dyskusje dotyczące po-
szczególnych prac  U03 

6 
Uwrażliwienie na problematykę samodzielności pracy i ochrony praw au-
torskich 

U02, U03 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 metoda seminaryjna – dyskusja, samodzielne etapowe opracowywanie poszczególnych części te-
matu zadania inżynierskiego i ich prezentacja. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA: 

 Opracowanie zadań programistycznych (projektów) 

 Przygotowanie do prac zaliczeniowych lub egzaminu 

 Przygotowanie pracy dyplomowej 

 Udział w konsultacjach 

 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

Związana z wybranym tematem pracy dyplomowej 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Jura J. i Roszczypała J.,  Metodyka przygotowania prac dyplomowych, WSE Warszawa 2000. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca 
pisemna 

Prezentacje 
planu i 

elementów 
pracy 

dyplomowej 

Inne 

W01–W04       X  

U01–U03     X  X  

K01–K02     X    

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 – W02 

 Plan realizacji pro-
jektu dyplomowego 
opracowany z duża 
pomocą prowadzą-
cego seminarium i 
uzyskany w wyniku 
licznych korekt i po-
wtórzeń.  

Planowana realizacja 
projektu odpowiada 
założonej metodyce 
realizacji pracy, ale 
wykazuje nieliczne 
niedociągnięcia, a nie-
które propozycje reali-
zacji wymagają ko-
rekty. 

Plan realizacji pracy 
dyplomowej i założe-
nia realizacyjne pro-
jektu są w pełni wła-
ściwe i opracowane 
samodzielnie przez 
dyplomanta  

W03 – W04 

Student wykorzystuje 
jedynie podstawowe 
możliwości środowi-
ska programistycz-
nego. 

Student bez trudności 
stosuje podstawowe 
opcje środowiska, 
lecz nie wykorzystuje 
w pełni jego możliwo-
ści. 

W toku dyskusji i pre-
zentacji student swo-
bodnie posługuje się 
dostępnymi narzę-
dziami, ponadto wyka-
zuje dobrą znajomość  
metod dokumentowa-
nia projektów w danej 
dziedzinie 

U01 

Student  z trudem  i z 
pomocą prowadzą-
cego,  po licznych ko-
rektach,  formułuje za-
dania projektowe , z 
trudem określając 
ograniczenia i kryteria 
oceny realizacji pro-
jektu. 
 

Student poprawnie 
określa zadanie pro-
jektowe, ale nieściśle 
lub w znaczne mierze 
opisowo formułuje 
ograniczenia projektu 
lub niezbyt jasno okre-
śla kryteria jakości 
rozwiązania. 

Student  potrafi w spo-
sób formalny, stosując 
standardowe pojęcia 
danej dziedziny, ścisłe 
sformułować cel i 
ograniczenia tech-
niczne projektu oraz 
sformułować kryteria 
oceny jakości propo-
nowanego rozwiąza-
nia. 

U02 
Student nie speł-

nia efektów w 
stopniu wymaga-
nym na ocenę do-

stateczna 
 

Student niechętnie ko-
rzysta ze źródeł, wy-
korzystując nieliczne i 
przypadkowo dobrane 
pozycje. 

Student w niepełnym 
stopniu wykorzystuje 
zalecana literaturę, 
korzystając ponadto 
z ograniczonego 
zbioru źródeł siecio-
wych. 

Student potrafi  efek-
tywnie wykorzystać 
sugerowaną literaturę. 
Ponadto wykazuje 
biegłość w skutecz-
nym wyszukiwaniu in-
formacji w sieci. 

U03 

Student w sposób nie-
jasny prezentuje pro-
blemy, jego wystąpie-
nia wymagają formu-
łowania licznych pytań 

Student posługuje się 
w miarę sprawnie wy-
branym narzędziem 
prezentacji, ale jego 
wystąpienia wykazują 
niedostatki w zakresie 

Student optymalnie 
dobiera narzędzia i 
metody prezentacji, 
starannie i zrozumiale 
edytując swoje wystą-
pienia 
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i wyjaśniania szczegó-
łów w toku dyskusji. 
 

zrozumiałego przed-
stawiania zagadnień 
lub staranności przy-
gotowania. 

 

K01 – K02 

Student wykazuje nie-
zbyt  dużą staranność 
przy realizacji 
zadań cząstkowych 
lub dokumentacji pro-
jektu. Mało wytrwały 
przy  pokonywaniu 
trudności. Niechętny 
do podejmowania 
dyskusji lub wymiany 
informacji z otocze-
niem. 
 

Student  dobrze 
współpracuje z prowa-
dzącym przy realizacji 
pracy, niekiedy jednak 
nie dotrzymuje termi-
nów lub przedstawia 
nie w pełni dopraco-
wane rozwiązania 
cząstkowe.  Współ-
praca i wymiana po-
glądów w toku dysku-
sji czasami niezbyt 
efektywna. 

Student w pełni współ-
pracuje z prowadzą-
cym, wywiązując się 
niezawodnie z zadań 
cząstkowych. W toku 
prezentacji i dyskusji 
wykazuje wysoką 
umiejętność współ-
pracy i wymiany myśli 
z otoczeniem. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  prof. dr hab. Adam Sielicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 

  
Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

 Kod przedmiotu: In/S/34 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa 

Semestr studiów: szósty, siódmy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien mieć zaliczone seminarium dyplomowe 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do wykazania kompetencji inżyniera informatyka, 
w szczególności  umiejętności wykorzystania zdobytych w toku studiów elementów wiedzy i 
metodologii do wykonania praktycznego zadania technicznego z zakresu wybranej specjalności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 60 60 

RAZEM 60 60 

Punkty ECTS 5+5=10 5+5=10 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kierun-
kowych efektów kształ-

cenia 

w zakresie wiedzy 

W01 ma wiedzę w zakresie narzędzi i metod pomocnych przy projektowa-
niu systemów informatycznych K-IN_W20 

W02 ma pogłębioną wiedzę w zakresie aktualnych standardów i rozwiązań 
technicznych w dziedzinie informatyki K-IN_W20, K-IN_W21 

w zakresie umiejętności 

U01 ma zaawansowane umiejętności wynajdywania informacji i doboru na-
rzędzi projektowych w wybranej specjalności 

K-IN_U01, K-IN_U20 

U02 ma ogólne doświadczenia w korzystaniu ze standardów i norm oraz 
wyboru i wykorzystania dostępnej aparatury K-IN_U22 

U03 wykazuje praktyczne opanowanie podstaw oceny  ekonomicznej efek-
tywności projektu 

K-IN_U25 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
potrafi uwzględniać aspekty społeczne i środowiskowe oraz jest zdolny 
do zespołowego podejmowania decyzji przy realizacji zadań inżynier-
skich 

K-IN_K02, K-IN_K03 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów kształce-

nia 

1 Formalny opis zadania inżynierskiego będącego tematem pracy dyplomowej W01 

2 Zgromadzenie źródeł informacji związanej z realizowanym zadaniem W01. W02 

3 Sformułowanie celu, ograniczeń i kryteriów oceny jakości rozwiązania W01 

4 Dobór narzędzi programowych i metod realizacji zdania U01, U02 

5 Znalezienie rozwiązań alternatywnych i ich ocena, przyjęcie rozwiązania optymal-
nego U02, U03 

6 Szczegółowa realizacja i dokumentacja projektu U01, U02 

7 Opracowanie teoretycznego wstępu i końcowa redakcja pracy W01, W02 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 Konsultacje indywidualne z promotorem pracy dyplomowej.. 
 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 Zgromadzenie bibliografii i dokumentów normalizacyjnych 

 Dokładne sformułowanie zadania 

 Znalezienie rozwiązań alternatywnych i wybór rozwiązania optymalnego 

 Szczegółowa realizacja i dokumentacja projektu 

 Redakcja opisowej części pracy 

 Przygotowanie do prezentacji i obrony pracy dyplomowej 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 
 
Wskazane przez prowadzącego pozycje bibliograficzne związane z tematem pracy 

 
 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

1. Recenzja i ocena pracy sporządzone przez prowadzącego pracę i recenzenta 
2. Egzamin dyplomowy 
3. Prezentacja i obrona pracy przed Komisją Egzaminu Dyplomowego 
 

KRYTERIA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ 

 Na ocenę 3  Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Zadanie sformułowane w tema-
cie zostało wykonane w zasa-
dzie poprawnie, ale przeważnie 
korzysta z adaptacji typowych 
rozwiązań i wykazuje wady. Do-
kumentacja projektu niepełna. 
Brak etapu analizy rozwiązań al-
ternatywnych i optymalizacji.  
Słabe wykorzystanie źródeł in-
formacji. 

Zadanie wykonane zgodnie 
z założeniami. Część opisowa 
sporządzona poprawnie. Uzy-
skane rozwiązanie nie jest op-
tymalne, lub nie zawiera ele-
mentów oryginalnych. Wystę-
pują usterki w dokumentacji 
projektu. 
Niekompletna bibliografia 
przedmiotu. 

Praca wykonana samodzielnie. 
Rozwiązanie zawiera elementy 
oryginalne. Właściwy dobór aktu-
alnych narzędzi i metod projekto-
wania. Zgodność z aktualnymi 
standardami. Poprawna pod 
względem formalnym i języko-
wym redakcja części opisowej 
pracy. Bogaty wykaz źródeł bi-
bliograficznych. Właściwie i sta-
rannie wykonana dokumentacja 
techniczna. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  prof. dr hab. Adam Sielicki 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: IN/S-IPP/35 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Zastosowanie techniki mikroprocesorowej w mechatronice 1  
– zajęcia  teoretyczne 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien wykazywać się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień z obszaru technik in-
formatycznych. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie podstawowych terminów z 

zakresu techniki mikroprocesorowej, budowy i działania systemu komputerowego przeznaczonego do 
wykonywania obliczeń o architekturze prostej i złożonej budowy i działania systemu komputerowego 

dedykowanego w aplikacjach przemysłowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia 30 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna i rozumie znaczenie podstawowych terminów z zakresu techniki 
mikroprocesorowej 

K-IN_W04 
K-IN_W07 
K-IN_W21 

W02 zna i rozumie budowę i działanie systemu komputerowego przezna-
czonego do wykonywania obliczeń o architekturze prostej i złożonej 

K-IN_W04 
K-IN_W07 
K-IN_W21 

W03 zna i rozumie budowę i działania systemu komputerowego dedyko-
wanego w aplikacjach przemysłowych 

K-IN_W04 
K-IN_W07 
K-IN_W21 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Pojęcia podstawowe z techniki mikroprocesorowej. Elementy składowe mikropro-
cesora i systemu: rejestry, mikrooperacje, sygnały sterujące, układy wykonawcze, 
magistrale. 

W01 

2 
Architektura mikroprocesora ze stałą listą instrukcji. Przetwarzanie sekwencyjne. 
Podstawowe jednostki funkcjonalne: cykle, sieci działań, przebiegi czasowe, spo-
soby adresowania, organizacja przestrzeni adresowej. 

W01 

3 
Równoległość przetwarzania realizowana na rożnych poziomach. Wielozadanio-
wość, praca w trybie wirtualnym. Zarządzanie i ochrona pamięci. Segmentacja i 
stronicowanie. 

W01 

4 
Modułowość i skalowalność budowy procesorów. Nowe technologie usprawniające 
przetwarzanie: Wide Dynamic Execution, Intelligent Power Capability, Turbo Bust 
Technology. 

W01, W02 

5 Opis budowy mikrokontrolera. Rozwiązania klasyczne i współczesne stosowane w 
systemach wbudowanych. 

W02 

6 
Pamięci w systemach komputerowych. Pamięć stała ROM oraz dostępu swobod-
nego RAM. Pamięci w systemach do obliczeń oraz w systemach typu embeded. 
Budowa, działanie i adresowanie. Algorytmy trafień. 

W02 

7 Układy wejścia-wyjścia i zasady ich przyłączania do systemu. Programowane 
układy szeregowego i równoległego transferu informacji. Układy czasowe. 

W02 

8 Standardy przesyłania informacji Magistrale systemowe – równoległe i szeregowe. W02, W03 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA  

 Wykład konwencjonalny i problemowy połączony z dyskusją dydaktyczną 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 
 Przygotowanie się do egzaminu 
 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Stallings W., Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT 2000 
2. Skorupski A.,  Podstawy budowy i działania komputerów, WKŁ 2004 
3. Metzger P., Jełowiecki A., Anatomia PC, Helion 2008 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Mano M., Architektura komputerów, WNT 1980 
2. Patterson D., Hennessy J., Computer Organization and design, Elsevier Inc.2009 

 

NETOGRAFIA: 
_________ 

 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01  x       

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

Nie zna i nie rozumie 
znaczenia podstawo-
wych terminów z za-
kresu techniki mikropro-
cesorowej 

Jest wyposażony w 
wybiórczą wiedzę od-
nośnie znaczenia 
podstawowych termi-
nów z zakresu tech-
niki mikroprocesoro-
wej 

Zna i rozumie w stop-
niu pogłębionym zna-
czenie podstawowych 
terminów z zakresu 
techniki mikroproce-
sorowej 

Zna i rozumie w stop-
niu wyjątkowo pogłę-
bionym znaczenie 
podstawowych termi-
nów z zakresu tech-
niki mikroprocesoro-
wej 

W02 

nie wykazuje wiedzy w 
zakresie budowy i dzia-
łania systemu kompute-
rowego przeznaczo-
nego do wykonywania 
obliczeń o architekturze 
prostej i złożonej 

W sposób nieupo-
rządkowany zna i ro-
zumie budowę i dzia-
łanie systemu kompu-
terowego przeznaczo-
nego do wykonywania 
obliczeń o architektu-
rze prostej i złożonej 

Zna i rozumie budowę 
i działanie w stopniu 
pogłębionym systemu 
komputerowego prze-
znaczonego do wyko-
nywania obliczeń o ar-
chitekturze prostej i 
złożonej 

dysponuje pełną ana-
lityczną wiedzę doty-
czącą budowy i dzia-
łania systemu kompu-
terowego przeznaczo-
nego do wykonywania 
obliczeń o architektu-
rze prostej i złożonej 

W03 

Nie zna i nie rozumie 
budowy i działania sys-
temu komputerowego 
dedykowanego w apli-
kacjach przemysłowych 

Dostatecznie zna i ro-
zumie budowę i dzia-
łania systemu kompu-
terowego dedykowa-
nego w aplikacjach 
przemysłowych 

Zna i rozumie budowę 
i działania w stopniu 
pogłębionym systemu 
komputerowego de-
dykowanego w aplika-
cjach przemysłowych 

Zna i rozumie w stop-
niu wyjątkowo pogłę-
bionym budowę i dzia-
łania systemu kompu-
terowego dedykowa-
nego w aplikacjach 
przemysłowych 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/35 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Zastosowanie techniki mikroprocesorowej w mechatronice 1 –  
zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien posiadać podstawowe zagadnienia z obszaru technik informatycznych 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom zagadnień z zakresu: 

 znaczenia podstawowych terminów z zakresu techniki mikroprocesorowej 

 budowy i działania systemu komputerowego przeznaczonego do wykonywania obliczeń 
o architekturze prostej i złożonej 

 budowy i działania systemu komputerowego dedykowanego w aplikacjach przemysłowych 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 30 16 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi zaprojektować prosty mikrokomputer K-IN_U26  
K-IN_U24 

U02 potrafi wytłumaczyć działanie współczesnego komputera z proceso-
rem typu Intel Core K-IN_U26  

U03 umie zaprojektować i oprogramować prosty automatyki przemysło-
wej działający w oparciu o wybrany mikrokontroler 

K-IN_U26  
K-IN_U24 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
działając w grupie potrafi rozwiązać średnio złożony projekt zreali-
zowany w oparciu o system mikroprocesorowy, krytycznie oceniając 
działania własne i grupy. 

K-IN_K03 
K-IN_K04 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Ogólna struktura mikrokomputera z podziałem na poszczególne bloki funkcjonalne U01 

2 Budowa i programowania implementacji poprzez interfejs interfejsu RS232 U01 

3 Budowa i zasady działania wybranych rodzajów przetworników AC i CA. U01 

4 Właściwości 8-bitowych mikrokontrolerów o architekturze RISC oraz technik ich 
programowania w językach wysokiego poziomu na przykładzie języka C. 

U01 

5 Tworzenie prostych elementów interfejsu użytkownika wyświetlanych na koloro-
wym wyświetlaczu LCD 

U01, U02, K01 

6 Tworzenie kodu dla systemu operacyjnego czasu rzeczywistego FreeRTOS na 
przykładzie implementacji przeznaczonej dla mikrokontrolerów STM32F100. 

U01,U02,U03, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia projektowe. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie, realizacja i ewaluacja projektu 

 przygotowanie się do zaliczenia 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Stallings W., Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT 2000 
2. Skorupski A.,  Podstawy budowy i działania komputerów, WKŁ 2004 
3. Metzger P., Jełowiecki A., Anatomia PC, Helion 2008 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Mano M., Architektura komputerów, WNT 1980 
2. Patterson D., Hennessy J., Computer Organization and design, Elsevier Inc.2009 

 

NETOGRAFIA: 
_________ 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U03    x x    

K01    x x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 
Potrafi zaprojekto-
wać prosty mikro-
komputer 

Potrafi zaprojektować w 
stopniu dostatecznym 
prosty mikrokomputer 

Potrafi zaprojektować 
w stopniu pogłębio-
nym prosty mikrokom-
puter 

Potrafi zaprojektować w 
stopniu bardzo pogłę-
bionym prosty mikro-
komputer 

U02 

Nie potrafi wytłuma-
czyć działania 
współczesnego 
komputera z proce-
sorem typu Intel 
Core 

Potrafi wytłumaczyć w 
stopniu dostatecznym 
działanie współcze-
snego komputera z pro-
cesorem typu Intel Core 

Potrafi wytłumaczyć w 
stopniu pogłębionym 
działanie współcze-
snego komputera z 
procesorem typu Intel 
Core 

Potrafi wytłumaczyć 
działanie w stopniu bar-
dzo pogłębionym współ-
czesnego komputera z 
procesorem typu Intel 
Core 

U03 

Nie potrafi zaprojek-
tować i oprogramo-
wać prosty automa-
tyki przemysłowej 
działający w oparciu 
o wybrany mikro-
kontroler 

Potrafi zaprojektować i 
oprogramować w stop-
niu dostatecznym pro-
sty automatyki przemy-
słowej działający w 
oparciu o wybrany mi-
krokontroler 

Potrafi zaprojektować 
w stopniu pogłębio-
nym i oprogramować 
prosty automatyki 
przemysłowej działa-
jący w oparciu o wy-
brany mikrokontroler 

Potrafi zaprojektować i 
oprogramować w stop-
niu bardzo pogłębionym 
prosty automatyki prze-
mysłowej działający w 
oparciu o wybrany mi-
krokontroler 

K01 

Działając w grupie 
nie potrafi rozwiązać 
średnio złożonego 
projektu zrealizo-
wany w oparciu o 
system mikroproce-
sorowy 

Działając w grupie po-
trafi rozwiązać w stop-
niu dostatecznym śred-
nio złożony projekt zre-
alizowany w oparciu o 
system mikroproceso-
rowy 

Działając w grupie po-
trafi rozwiązać w stop-
niu pogłębionym śred-
nio złożony projekt 
zrealizowany w opar-
ciu o system mikro-
procesorowy 

Działając w grupie po-
trafi rozwiązać w stop-
niu bardzo pogłębionym 
średnio złożony projekt 
zrealizowany w oparciu 
o system mikroproceso-
rowy 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/37 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Zastosowanie techniki mikroprocesorowej w mechatronice 2 – zaję-
cia teoretyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować wiedzą z zakresu techniki cyfrowej. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną z zakresu: 

 języków programowania wykorzystywanego przy tworzeniu systemów wbudowanych 

 języków maszynowych (asemblerami) wykorzystywanych przy programowaniu współczesnych 
mikroprocesorów w rożnych zastosowaniach 

 podstaw budowy i teoretycznych zasady funkcjonowania mikrokontrolerów oraz 
mikroprocesorów 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 10 17 

RAZEM 25 25 

Punkty ECTS 1 1 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna języki programowania wykorzystywane przy tworzeniu syste-
mów wbudowanych 

K-IN_W04 
K-IN_W07 
K-IN_W21 

W02 
zna zagadnienia związane z językami maszynowymi (asemblerami) 
wykorzystywanymi przy programowaniu współczesnych mikropro-
cesorów w rożnych zastosowaniach 

K-IN_W04 
K-IN_W07 
K-IN_W21 

W03 zna podstawy budowy i teoretyczne zasady funkcjonowania mikro-
kontrolerów oraz mikroprocesorów 

K-IN_W04 
K-IN_W07 
K-IN_W21 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

jest gotowy krytycznie oceniać swoją wiedze i rozumie konieczność 
stałego samokształcenia – poszerzania i doskonalenia wiedzy w 
celu wypełniania zobowiązań społecznych związanych z wykony-
waną przez siebie pracą zawodową. 

K-IN_K01 
 K-IN_K02 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wprowadzenie teoretyczne do zagadnień związanych z programowaniem mikro-
procesorów 

W01 

2 Programowanie w językach asemblera W01, W02, K01 

3 Typowe architektury mikrokontrolerów, popularne rodziny mikrokontrolerów. Środo-
wiska sprzętowe i firmowe zestawy doświadczalne dla mikrokontrolerów. 

W01, W02, W03, 
K01 

4 Programowanie mikrokontrolerów z wykorzystaniem programatorów sprzętowych, 
aplikacje zarządzające procesem programowania. 

W01, W02, W03, 
K01 

5 

Wysoko poziomowe środowiska i języki programowania mikrokontrolerów. Symu-
latory systemów wbudowanych opartych o mikrokontrolery. Kompilatory języków 
wysokiego poziomu dla mikrokontrolerów. Programowanie mikrokontrolerów w ję-
zykach asemblera 

W01, W02, W03, 
K01 

6 
Techniki integracji mikrokontrolerów i komunikujących się z nimi urządzeń ze-
wnętrznych, programowalne urządzenia wejścia-wyjścia, dokumentowanie syste-
mów mikroprocesorowych 

W01, W02, W03, 
K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład problemowy połączony z pokazem multimedialnym. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do zaliczenia 
 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Krysiak A., Programowanie mikrokontrolerów AVR, 2000, BTC  
2. Wrobel E., Praktyczny kurs asemblera, 2004, Helion 
3. Pirogov V., Asembler. Podręcznik programisty, 2005, Helion AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrole-

rów dla każdego, Paweł Borkowski, 2010, Helion 
4. Francuz T., Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji, 2011, Helion 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Zieliński B., Układy mikroprocesorowe. Przykłady rozwiązań, Helion 2002 

2. Hyde R., Asembler. Sztuka programowania, Helion 2004 
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NETOGRAFIA: 
_________ 

 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01 – W03  x       

K01  x       

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01  

Nie zna języków progra-
mowania wykorzysty-
wanych przy tworzeniu 
systemów wbudowa-
nych 

Zna w stopniu dosta-
tecznym języki pro-
gramowania wykorzy-
stywane przy tworze-
niu systemów wbudo-
wanych 

Zna w stopniu pogłę-
bionym języki progra-
mowania wykorzysty-
wane przy tworzeniu 
systemów wbudowa-
nych 

Zna w stopniu wyjąt-
kowo pogłębionym ję-
zyki programowania 
wykorzystywane przy 
tworzeniu systemów 
wbudowanych 

W02 

Nie zna zagadnień 
związanych z językami 
maszynowymi (asem-
blerami) wykorzystywa-
nymi przy programowa-
niu współczesnych mi-
kroprocesorów w roż-
nych zastosowaniach 

Zna w stopniu dosta-
tecznym zagadnienia 
związane z językami 
maszynowymi (asem-
blerami) wykorzysty-
wanymi przy progra-
mowaniu współcze-
snych mikroproceso-
rów w rożnych zasto-
sowaniach 

Zna w stopniu pogłę-
bionym zagadnienia 
związane z językami 
maszynowymi (asem-
blerami) wykorzysty-
wanymi przy progra-
mowaniu współcze-
snych mikroproceso-
rów w rożnych zasto-
sowaniach 

Zna w stopniu wyjąt-
kowo pogłębionym za-
gadnienia związane z 
językami maszyno-
wymi (asemblerami) 
wykorzystywanymi 
przy programowaniu 
współczesnych mikro-
procesorów w rożnych 
zastosowaniach 

Wo3 

Nie zna podstaw bu-
dowy i teoretycznych 
zasad funkcjonowania 
mikrokontrolerów oraz 
mikroprocesorów 

Zna w stopniu dosta-
tecznym podstawy bu-
dowy i teoretyczne za-
sady funkcjonowania 
mikrokontrolerów oraz 
mikroprocesorów 

Zna w stopniu pogłę-
bionym podstawy bu-
dowy i teoretyczne za-
sady funkcjonowania 
mikrokontrolerów oraz 
mikroprocesorów 

Zna w stopniu wyjąt-
kowo pogłębionym 
podstawy budowy i 
teoretyczne zasady 
funkcjonowania mi-
krokontrolerów oraz 
mikroprocesorów 

K01 

Nie posiada umiejętno-
ści stałego samokształ-
cenia 

Posiada w stopniu do-
statecznym umiejęt-
ność stałego samo-
kształcenia 

Posiada w stopniu po-
głębionym umiejęt-
ność stałego samo-
kształcenia 

Posiada w stopniu wy-
jątkowo pogłębionym 
umiejętność stałego 
samokształcenia 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/38 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Zastosowanie techniki mikroprocesorowej w mechatronice 2 –  
zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować wiedzą z zakresu techniki cyfrowej 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedze praktyczną i umiejętności z zakresu: 

  języków programowania wykorzystywanego przy tworzeniu systemów wbudowanych 

  języków maszynowych (asemblerami) wykorzystywanych przy programowaniu 
współczesnych mikroprocesorów w rożnych zastosowaniach 

 podstaw budowy i teoretycznych zasady funkcjonowania mikrokontrolerów oraz 
mikroprocesorów 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 30 16 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi tworzyć oprogramowanie dla systemów wbudowanych za-
równo w językach niskiego jak i wysokiego poziomu 

K-IN_U07, K-IN_U11 
K-IN_U24, K-IN_U26  

U02 

umie posługiwać się środowiskami wytwarzania oprogramowania 
dla mikrokontrolerów, symulatorami systemów wbudowanych, śro-
dowiskami służącymi do programowania mikrokontrolerów oraz 
oprogramowaniem do wytwarzania kodu maszynowego 

K-IN_U07, K-IN_U11 
K-IN_U24, K-IN_U26  

U03 jest wyposażony w umiejętność stosowania języków asemblera w 
oprogramowaniu w wersji 32- oraz 64-bitowej 

K-IN_U07, K-IN_U11 
K-IN_U24, K-IN_U26  

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

jest gotowy krytycznie oceniać swoją wiedzę praktyczną i umiejęt-
ności, rozumie konieczność stałego samokształcenia – poszerza-
nia i doskonalenia umiejętności w celu wypełniania zobowiązań 
społecznych związanych z wykonywaną przez siebie pracą zawo-
dową. 

K-IN_K01 
 K-IN_K02 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wytwarzanie oprogramowania niskiego poziomu U01, K01 

2 Programowanie w językach asemblera U01, K01 

3 Asemblery w systemach operacyjnych U01, K01 

4 
Programowanie mikrokontrolerów. Użytkowanie programatorów opartych na łą-
czach szeregowych, proces programowania mikrokontrolera, pamięci programo-
walne i formaty danych zawierających kod maszynowy dla mikrokontrolera. 

U01, U02, K01 

5 

Symulatory systemów opartych o mikrokontrolery. Uruchamianie programów w sy-
mulatorze. Dostęp do portów i urządzeń zewnętrznych, taktowanie czasowe wyko-
nania programu, obsługa przerwań. Symulacja procesu wykonania instrukcji pro-
gramu przez procesor mikrokontrolera. 

U01, U02, K01 

6 Integracja systemów opartych na mikrokontrolerach z urządzeniami zewnętrznymi.  U02, U03, K01 

7 
Dokumentowanie systemów mikroprocesorowych. Analiza i tworzenie schematów 
blokowych systemów mikroprocesorowych oraz map wyprowadzeń linii sygnało-
wych z układów elektronicznych.  

U02, U03, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia laboratoryjne. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie prac zaliczeniowych 

 przygotowanie się do kolokwium 
 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Krysiak A., Programowanie mikrokontrolerów AVR, 2000, BTC  

2. Borkowski P., AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego, 2010, Helion 

3. Francuz T., Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji, 2011, Helion 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Zieliński B., Układy mikroprocesorowe. Przykłady rozwiązań, Helion 2002 

2. Hyde R., Asembler. Sztuka programowania, Helion 2004 

3. Wrobel E., Praktyczny kurs asemblera, Helion 2004 

4. Pirogov V., Asembler. Podręcznik programisty, Helion 2005 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U03   x  x    

K01   x  x   
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 

Nie ma wykształconej 
umiejętności tworzenia 
oprogramowania dla 
systemów wbudowa-
nych zarówno w języ-
kach niskiego jak i wy-
sokiego poziomu 

Potrafi tworzyć w 
stopniu dostatecznym 
oprogramowanie dla 
systemów wbudowa-
nych zarówno w języ-
kach niskiego jak i wy-
sokiego poziomu 

Potrafi tworzyć w 
stopniu pogłębionym 
oprogramowanie dla 
systemów wbudowa-
nych zarówno w języ-
kach niskiego jak i wy-
sokiego poziomu 

Potrafi tworzyć w 
stopniu wyjątkowo po-
głębionym oprogra-
mowanie dla syste-
mów wbudowanych 
zarówno w językach 
niskiego jak i wyso-
kiego poziomu 

U02 

Nie potrafi posługiwać 
się środowiskami wy-
twarzania oprogramo-
wania dla mikrokontro-
lerów, symulatorami 
systemów wbudowa-
nych, środowiskami słu-
żącymi do programowa-
nia mikrokontrolerów 
oraz oprogramowaniem 
do wytwarzania kodu 
maszynowego 

Potrafi posługiwać się 
w stopniu dostatecz-
nym środowiskami 
wytwarzania oprogra-
mowania dla mikro-
kontrolerów, symula-
torami systemów wbu-
dowanych, środowi-
skami służącymi do 
programowania mi-
krokontrolerów oraz 
oprogramowaniem do 
wytwarzania kodu ma-
szynowego 

Potrafi posługiwać się 
w stopniu pogłębio-
nym środowiskami 
wytwarzania oprogra-
mowania dla mikro-
kontrolerów, symula-
torami systemów wbu-
dowanych, środowi-
skami służącymi do 
programowania mi-
krokontrolerów oraz 
oprogramowaniem do 
wytwarzania kodu ma-
szynowego 

Potrafi posługiwać się 
w stopniu wyjątkowo 
pogłębionym środowi-
skami wytwarzania 
oprogramowania dla 
mikrokontrolerów, sy-
mulatorami systemów 
wbudowanych, środo-
wiskami służącymi do 
programowania mi-
krokontrolerów oraz 
oprogramowaniem do 
wytwarzania kodu ma-
szynowego 

U03 

Nie potrafi stosować ję-
zyków asemblera w 
oprogramowaniu w wer-
sji 32- oraz 64-bitowej 

Potrafi stosować w 
stopniu dostatecznym 
języki asemblera w 
oprogramowaniu w 
wersji 32- oraz 64-bi-
towej 

Potrafi stosować w 
stopniu pogłębionym 
języki asemblera w 
oprogramowaniu w 
wersji 32- oraz 64-bi-
towej 

Potrafi stosować w 
stopniu wyjątkowo po-
głębionym języki 
asemblera w oprogra-
mowaniu w wersji 32- 
oraz 64-bitowej 

K01 

Nie posiada umiejętno-
ści stałego samokształ-
cenia 

W stopniu dostatecz-
nym posiada umiejęt-
ność stałego samo-
kształcenia 

W stopniu pogłębio-
nym posiada umiejęt-
ność stałego samo-
kształcenia 

Posiada w stopniu wy-
jątkowo pogłębionym 
umiejętność stałego 
samokształcenia 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/39 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo systemów mechatronicznych – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien mieć wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej oraz 
wykazywać się wiedzą z przedmiotu Technologie sieciowe 1 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z: zasadami bezpiecznego projektowania zasilania 
szaf sterowniczych, doboru zabezpieczeń termicznych silników i inwerterów, zasad bezpiecznego 
prowadzenia sygnałów pomiarowych w systemach mechatronicznych oraz wyposażenie w wiedzę o 
zasadach bezpiecznego projektowania i dokumentowania algorytmów sterowania w systemie 
mechatronicznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 
ma wiedzę w zakresie rozwiązań technicznych związanych z pro-
wadzeniem zasilania elektrycznego, pneumatycznego i hydrau-
licznego w systemach automatyki.  

K-IN_W_21 

W02 
ma wiedzę z zakresu projektowania układów wykonawczych z na-
pędami elektrycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem bezpie-
czeństwa ludzi i urządzeń. 

K-IN_W_21 

W03 
ma wiedzę z zakresu typowych rozwiązań stosowanych przemy-
słowych  torach pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelek-
trycznych 

K-IN_W-21 

W04 zna problematykę tworzenia algorytmów sterowania, ich doku-
mentowania oraz kodowania algorytmów w sterowniku PLC. K-IN_W_04 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
rozumie znaczenie stosowania standardów bezpieczeństwa elek-
trycznego dla ochrony życia osób i ochrony środowiska – odpo-
wiedzialne pełnienie roli zawodowej. 

K-IN_K_04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Zasady zasilania szaf sterowniczych, parametry techniczne  przewodów w torach 
zasilania i sterowania, zabezpiecznie przed porażeniem elektrycznym. Obciążal-
ność długotrwała przewodów i dobór zabezpieczeń w obwodach zasilania. 

W01, W03, K01 

2 
Dobór parametrów elektrycznych silnika elektrycznego dla zadanego obciążenia 
mechanicznego. Zabezpieczenie termiczne silnika, dobór zabezpieczeń i styczni-
ków w torze wykonawczym z silnikiem asynchronicznym. 

W02, K01 

3 
Mechatroniczny układ wykonawczy z silnikiem i inwerterem. Dobór zabezpieczeń 
silnika i inwertera. Tryby pracy inwertera. Bezpieczne załączenie i wyłączenie na-
pędu. 

W02 

4 
Zadawanie parametrów dynamicznych silnika asynchronicznego współpracują-
cego z inwerterem. Czasy przyspieszania i zwalniani. Programowanie częstotliwo-
ści zakazanych, związanych z rezonansem mechanicznym układu. 

W01, W02 

5 
Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, ciśnienia i przepływu.  Dobór prze-
tworników pomiarowych. Separacja galwaniczna elementem  bezpieczeństwa sys-
temu mechatronicznego. 

W01, W03 

6 
Tryby pracy urządzeń przemysłowych. Zasady bezpiecznej zmiany trybów pracy. 
Bezpieczeństwo systemy  podczas pracy w trybie sterowania ręcznego. Tryb pracy 
serwisowej. 

W04, K01 

7 
Bezpieczne metody projektowania algorytmów sterowania w układach mechatro-
nicznych. Dokumentowanie algorytmu sterowania. Maszyna stanu dla sterowań 
sekwencyjnych. 

W04 

8 
Szafy sterownicze. Zasady projektowania szaf sterowniczych. Ergonomia i bezpie-
czeństwo funkcjonalne w projektowaniu elewacji szafy sterownicze. Prowadzenie 
okablowania w systemie sterowania. 

W01, W03, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny i konwersatoryjny w oparciu o studium przypadku. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
 



261 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. Siemens, Simatic S7-1200 w przykładach. Siemens, Warszawa 2011, 
2. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, 2011. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Krupa K., Modelowanie, symulacja i prognozowanie. Systemy ciągłe, WNT, 2008. 
2. Solnik W., Zajda Z., Komputerowe sieci przemysłowe Uni-Telway i magistrala rozszerzenia TSX. Oficyna 

wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław3 2010. 
 
NETOGRAFIA: 

1. Strona www.edukacja.astor.com.pl 
2. Strona www.wonderware.com 
3. https://support.automation.siemens.com 
4. www.czaki.pl 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01   x   x   

W02   x  x    

W03   x  x x   

W04   x      

K01     x x  
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

Student nie speł-
nia efektów w 
stopniu wymaga-
nym na ocenę do-
stateczna 

Student ma fragmen-
taryczną wiedzę w za-
kresie rozwiązań tech-
nicznych związanych 
z prowadzeniem zasi-
lania elektrycznego w 
systemach automa-
tyki.  

Student ma wiedzę w 
zakresie rozwiązań 
technicznych związa-
nych z prowadzeniem 
zasilania elektrycz-
nego, pneumatycz-
nego i hydraulicznego 
w systemach automa-
tyki.  

Student ma ugruntowaną 
wiedzę w zakresie roz-
wiązań technicznych 
związanych z prowadze-
niem zasilania elektrycz-
nego, pneumatycznego i 
hydraulicznego w syste-
mach automatyki.  

W02 

Student ma wiedzę z 
zakresu projektowa-
nia układów wyko-
nawczych z napędami 
elektrycznymi. 

Student ma wiedzę z 
zakresu projektowa-
nia układów wyko-
nawczych z napędami 
elektrycznymi, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem bez-
pieczeństwa ludzi i 
urządzeń. 

Student ma ugruntowaną 
wiedzę z zakresu projek-
towania układów wyko-
nawczych z napędami 
elektrycznymi, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa ludzi i 
urządzeń. 

W03 
Student ma czę-
ściową wiedzę z za-

Student ma wiedzę z 
zakresu typowych roz-
wiązań stosowanych 

Student ma ugruntowaną 
wiedzę z zakresu typo-

http://www.wonderware.com/
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kresu typowych roz-
wiązań stosowanych 
przemysłowych  to-
rach pomiarowych 
wielkości elektrycz-
nych i nieelektrycz-
nych 

przemysłowych  to-
rach pomiarowych 
wielkości elektrycz-
nych i nieelektrycz-
nych 

wych rozwiązań stosowa-
nych przemysłowych  to-
rach pomiarowych wielko-
ści elektrycznych i niee-
lektrycznych 

W04 

Student nie spełnia 
efektów w stopniu 
wymaganym na 
ocenę dostateczna 

Student ma wiedzę z 
zakresu tworzenia al-
gorytmów sterowania i 
ich dokumentowania. 

Student ma wiedzę z 
zakresu tworzenia al-
gorytmów sterowania, 
ich dokumentowania 
oraz kodowania algo-
rytmów w sterowniku 
PLC. 

Student ma ugruntowaną 
wiedzę z zakresu tworze-
nia algorytmów sterowa-
nia, ich dokumentowania 
oraz kodowania algoryt-
mów w sterowniku PLC. 

K01 

Potrafi wymienić  
standardy bezpie-
czeństwa elektrycz-
nego dla ochrony ży-
cia osób. 

Rozumie znaczenie 
stosowania standar-
dów bezpieczeństwa 
elektrycznego dla 
ochrony życia osób. 

Rozumie znaczenie sto-
sowania standardów bez-
pieczeństwa elektrycz-
nego dla ochrony życia 
osób i ochrony środowi-
ska. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Antoni Izworski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/40 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo systemów mechatronicznych – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien wykazywać się znajomością matematyki na poziomie szkoły średniej oraz mieć 
wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotu Technologie sieciowe 1  

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności bezpiecznego projektowania zasilania 
szaf sterowniczych, doboru zabezpieczeń termicznych silników i inwerterów, zasad bezpiecznego 
prowadzenia sygnałów pomiarowych w systemach mechatronicznych oraz stosowania zasad 
bezpiecznego projektowania i dokumentowania algorytmów sterowania w systemie 
mechatronicznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 30 16 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 potrafi zaprojektować obwody zasilania elektrycznego, pneumatycz-
nego i hydraulicznego w systemach automatyki.  

K-IN_U22,  
K-IN_U24 

U02 
jest zdolny zaprojektować układ wykonawczych z napędami elektrycz-
nymi, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i urzą-
dzeń. 

K-IN_U22,  
K-IN_U24 

U03 
umie zaprojektować przemysłowy  tor pomiarowy wielkości elektrycz-
nych i nieelektrycznych. 

K-IN_U22,  
K-IN_U24 

U04 
ma wykształconą umiejętność zaprojektowania algorytmu sterowania, 
utworzyć  dokumentację algorytmu oraz zakodować algorytm w sterow-
niku PLC. 

K-IN_U22,  
K-IN_U24 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
rozumie znaczenie stosowania standardów bezpieczeństwa elektrycz-
nego dla ochrony życia osób i ochrony środowiska – odpowiedzialne wy-
pełnianie roli zawodowej 

IN_K_04 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Projekt zasilania szaf sterowniczych, dobór  przewodów w torach zasilania i sterowania, 
dobór zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym. Dobór  przewodów ze względu 
na obciążalność długotrwała przewodów i dobór zabezpieczeń w obwodach zasilania. 

U01, U03, K01 

2 
Dobór silnika elektrycznego dla zadanego obciążenia mechanicznego. Obliczenie i do-
bór zabezpieczenie termiczne silnika, dobór zabezpieczeń i styczników w torze wyko-
nawczym z silnikiem asynchronicznym. 

U02, K01 

3 
Projekt mechatronicznego układu wykonawczego z silnikiem i inwerterem. Dobór za-
bezpieczeń silnika i inwertera. Projekt nastaw do wyboru trybu pracy inwertera oraz pa-
rametrów bezpiecznego załączenia i wyłączenia napędu. 

U02 

4 
Zadawanie parametrów dynamicznych silnika asynchronicznego współpracującego z 
inwerterem. Czasy przyspieszania i zwalniani. Programowanie częstotliwości zakaza-
nych, związanych z rezonansem mechanicznym układu. 

U01, U02 

5 
Projekt toru pomiarowego dla wybranej wielkości nieelektrycznej (temperatury, ciśnienia 
i przepływu).  Dobór przetworników pomiarowych i separacji galwanicznej. 

U01, U03 

6 
Projekt trybów pracy urządzeń przemysłowych. Projekt algorytmu bezpiecznej zmiany 
trybów pracy. Bezpieczeństwo systemy  podczas pracy w trybie sterowania ręcznego. 
Tryb pracy serwisowej. 

U04, K01 

7 
Projekt algorytmu sterowania. Dokumentowanie algorytmu sterowania. Maszyna stanu 
dla sterowań sekwencyjnych. 

U04 

8 
Projekt szafy sterowniczej z uwzględnienie zasad ergonomii i bezpieczeństwa funkcjo-
nalnego. Projekt okablowania w systemie sterowania. 

U01, U03, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia projektowe – praca z wirtualnym środowiskiem programistycznym, dyskusja dydaktyczna 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie do prezentacji projektu i zaliczenia 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Siemens, Simatic S7-1200 w przykładach. Siemens, Warszawa 2011, 
2. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, 2011. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Krupa K., Modelowanie, symulacja i prognozowanie. Systemy ciągłe, WNT, 2008. 
2. Solnik W., Zajda Z., Komputerowe sieci przemysłowe Uni-Telway i magistrala rozszerzenia TSX. Oficyna 

wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław3 2010. 



265 

NETOGRAFIA: 
1. Strona www.edukacja.astor.com.pl, Strona www.wonderware.com, https://support.automation.sie-

mens.com, www.czaki.pl 
 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt kształ-
cenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolo-
kwium 

Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca  
pi-

semna 

Zadania e-
learnin-
gowe 

Inne 

U01-U04    x x x   

K01    x x   
 
 

 

KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształce-
nia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

U01 

 

Potrafi jedynie ze 
znaczną pomocą prowa-
dzącego zajęcia zapro-
jektować obwody zasila-
nia elektrycznego, pneu-
matycznego i hydraulicz-
nego w systemach auto-
matyki.  

Potrafi z niewielką po-
mocą prowadzącego 
zajęcia zaprojektować 
obwody zasilania elek-
trycznego, pneumatycz-
nego i hydraulicznego w 
systemach automatyki.  

Potrafi samodzielnie za-
projektować obwody za-
silania elektrycznego, 
pneumatycznego i hy-
draulicznego w syste-
mach automatyki.  

U02 

Potrafi jedynie ze 
znaczną pomocą prowa-
dzącego zajęcia zapro-
jektować układ wykonaw-
czych z napędami elek-
trycznymi, ze szczegól-
nym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa ludzi i 
urządzeń. 

Potrafi z niewielką po-
mocą prowadzącego 
zajęcia zaprojektować 
układ wykonawczych 
z napędami elektrycz-
nymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem bez-
pieczeństwa ludzi i 
urządzeń. 

Potrafi samodzielnie za-
projektować układ wy-
konawczych z napę-
dami elektrycznymi, ze 
szczególnym uwzględ-
nieniem bezpieczeń-
stwa ludzi i urządzeń. 

U03 

Potrafi jedynie ze 
znaczną pomocą prowa-
dzącego zajęcia zapro-
jektować przemysłowy  
tor pomiarowy wielkości 
elektrycznych i nieelek-
trycznych. 

Potrafi z niewielką po-
mocą prowadzącego 
zajęcia zaprojektować 
przemysłowy  tor pomia-
rowy wielkości elek-
trycznych i nieelektrycz-
nych. 

Potrafi samodzielnie za-
projektować przemy-
słowy  tor pomiarowy 
wielkości elektrycznych 
i nieelektrycznych. 

U04 

Potrafi jedynie ze 
znaczną pomocą prowa-
dzącego zajęcia zapro-
jektować algorytm stero-
wania, utworzyć  doku-
mentację algorytmu oraz 
zakodować algorytm w 
sterowniku PLC. 

Potrafi z niewielką po-
mocą prowadzącego 
zajęcia zaprojektować 
algorytm sterowania, 
utworzyć  dokumentację 
algorytmu oraz zakodo-
wać algorytm w sterow-
niku PLC. 

Potrafi samodzielnie za-
projektować algorytm 
sterowania, utworzyć  
dokumentację algo-
rytmu oraz zakodować 
algorytm w sterowniku 
PLC. 

K01 

Potrafi wymienić  stan-
dardy bezpieczeństwa 
elektrycznego dla 
ochrony życia osób. 

Rozumie znaczenie sto-
sowania standardów 
bezpieczeństwa elek-
trycznego dla ochrony 
życia osób. 

Rozumie znaczenie sto-
sowania standardów 
bezpieczeństwa elek-
trycznego dla ochrony 
życia osób i ochrony 
środowiska. 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Antoni Izworski 

 

 

 

http://www.edukacja.astor.com.pl/
http://www.wonderware.com/
https://support.automation.siemens.com/
https://support.automation.siemens.com/
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/41 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Interfejsy obiektowe w systemach produkcyjnych – zajęcia teore-

tyczne 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować wiedzą matematyczną na poziomie szkoły średniej oraz znać zagad-
nienia z przedmiotu Technologie sieciowe 1 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną o standardach sygnałów 
pomiarowych, wykonawczych komunikacyjnych stosowanych w systemach produkcyjnych oraz 
zapoznanie studentów z zasadami bezpiecznego projektowania interfejsów w systemie 
mechatronicznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 ma wiedzę w zakresie rozwiązań technicznych stosowanych w to-
rach pomiarowych systemów automatyki.  K-IN_W_21 

W02 
ma wiedzę na temat interfejsów stosowanych w układach wykonaw-
czych z systemów automatyki. K-IN_W21 

W03 
ma wiedzę na temat interfejsów stosowanych w układach pomiaro-
wych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w systemie produk-
cyjnym. 

K-IN_W-21 

W04 
ma wiedzę na temat rozwiązań komunikacyjnych i interfejsów komu-
nikacyjnych stosowanych w przemysłowych systemach sterowania. K-IN_W_04 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
rozumie znaczenie prawidłowego stosowania standardów w obwo-
dach: zasilania, pomiaru, torach wykonawczych i interfejsowych dla 
ochrony życia osób i ochrony środowiska. 

K-IN_K_04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Standardy interfesów przemysłowych. Standadry w torach zasilania, standaryzacja 
sygnałów pomiarowych, standardy stosowane w aktuatoryce. Komunikacja w 
syystemiach sterowanuia. 

W01, W03, K01 

2 
Czujniki pomiaru temperatury: rezystancyjne, termoelektryczne i półprzewodni-
kowe. Uniwersalne przetwarniki pomiarowe Przetwarzanie pomiaru temperatury w 
sterowniku PLC. 

W02, K01 

3 
Pomiary innych wielkości nieelektrycznych (cisnienia, przepływu, mnasy, przyspie-
szeń, przesunięcia). Separacja galwaniaczna. W02 

4 
Przekażnik elektromechaniczny w torze wykonawczym. Parametry elektryczne i 
dynamiczne przekaźnika. Przekaźniki elektroniczne SSR. 

W01, W02 

5 
Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, ciśnienia i przepływu.  Dobór prze-
tworników pomiarowych. Separacja galwaniczna elementem  bezpieczeństwa sys-
temu mechatronicznego. 

W01, W03 

6 
Zintegrowane systemy pomiarowe: zyroskop, magnetometr, GPS. Czujniki z ma-
truycą Halla do pomiaru kata obrotu i przesunięcia linowego. Interfejs I2C, 1-Wire W04, K01 

7 
Magistrala UNITELWAY: topologia, podłaczenie urządzeń, protokół wymiany infor-
macji. W04 

8 
Magistrala Modbu ASCII, Modbus RTU. Topologia, standard elektryczny, protokół 
komunikacyjny. W01, W03, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny połączony z wykładem problemowym.. 
 
PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Siemens, Simatic S7-1200 w przykładach. Siemens, Warszawa 2011, 
2. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, 2011. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Solnik W., Zajda Z., Komputerowe sieci przemysłowe Uni-Telway i magistrala rozszerzenia TSX. Oficyna 
wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław3 2010. 

2. Solnik W., Zajda Z., Sieć ProfiBus DP w praktyce przemysłowej, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2013. 
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NETOGRAFIA: 
1. Strona www.edukacja.astor.com.pl 
2. Strona www.wonderware.com 
3. https://www.automatykaonline//poradniki 
4. https://support.automation.siemens.com 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01, W03   x  x x   

W02, W04   x  x    

K01     x x  
 
 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

 Student ma fragmenta-
ryczną wiedzę w zakre-
sie rozwiązań technicz-
nych stosowanych w to-
rach pomiarowych sys-
temów automatyki  

Student ma wiedzę w 
zakresie rozwiązań 
technicznych stoso-
wanych w torach po-
miarowych systemów 
automatyki 

Student ma ugruntowaną 
wiedzę w zakresie roz-
wiązań technicznych sto-
sowanych w torach po-
miarowych systemów au-
tomatyki 

W02 

 Student ma fragmenta-
ryczną wiedzę w zakre-
sie rozwiązań technicz-
nych stosowanych w to-
rach wykonawczych 
systemów automatyki  

Student ma wiedzę w 
zakresie rozwiązań 
technicznych stoso-
wanych w torach wy-
konawczych syste-
mów automatyki 

Student ma ugruntowaną 
wiedzę w zakresie roz-
wiązań technicznych sto-
sowanych w torach wyko-
nawczych systemów au-
tomatyki 

W03 

 Student ma fragmenta-
ryczną wiedzę w zakre-
sie rozwiązań technicz-
nych stosowanych w to-
rach wykonawczych 
systemów automatyki  

Student ma wiedzę w 
zakresie rozwiązań 
technicznych stoso-
wanych w torach wy-
konawczych syste-
mów automatyki 

Student ma ugruntowaną 
wiedzę w zakresie roz-
wiązań technicznych sto-
sowanych w torach wyko-
nawczych systemów au-
tomatyki 

W04 

 Student ma fragmenta-
ryczną wiedzę w zakre-
sie rozwiązań technicz-
nych stosowanych w to-
rach pomiarowych wiel-
kości nieelektrycznych 
w systemie produkcyj-
nym  

Student ma wiedzę w 
zakresie rozwiązań 
rozwiązań technicz-
nych stosowanych w 
torach pomiarowych 
wielkości nieelektrycz-
nych w systemie pro-
dukcyjnym 

Student ma ugruntowaną 
wiedzę w zakresie roz-
wiązań rozwiązań tech-
nicznych stosowanych w 
torach pomiarowych wiel-
kości nieelektrycznych w 
systemie produkcyjnym. 

K01 

 Potrafi wymienić stan-
dardy zasilania, po-
miaru, toru wykonaw-
czego i interfejsowych 
komunikacyjnego istot-
nego dla ochrony życia 
osób. 

Rozumie znaczenie 
stosowania standar-
dów zasilania, po-
miaru, toru wykonaw-
czego i interfejsowych 
komunikacyjnego 
istotnego dla ochrony 
życia osób. 

Rozumie znaczenie sto-
sowania standardów zasi-
lania, pomiaru, toru wyko-
nawczego i interfejso-
wych komunikacyjnego 
istotnego dla ochrony ży-
cia osób i ochrony środo-
wiska. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Antoni Izworski 

 

http://www.wonderware.com/
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/42 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Interfejsy obiektowe w systemach produkcyjnych – zajęcia prak-

tyczne 

Semestr studiów: piąty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien wykazywać umiejętności z zakresu matematyki na poziomie programowym szkoły 
średniej oraz mieć wiedzę i umiejętności z przedmiotu Technologie sieciowe 1 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności projektowania interfejsów dla sygna-
łów pomiarowych i torów wykonawczych stosowanych w systemach produkcyjnych oraz projekto-
wania wymiany danych w sieci przemysłowej oraz doboru protokołów i interfejsów komunikacyjnych 
stosowanych w systemach produkcyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 15 8 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 35 42 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 
potrafi opracować koncepcję projektu w zakresie rozwiązań tech-
nicznych stosowanych w torach pomiarowych systemów automa-
tyki.  

K-IN_U_26 

U02 ma wykształconą umiejętność projektowania interfejsów w układach 
wykonawczych z systemów automatyki. K-IN_U_26 

U03 potrafi zaprojektować interfejsy w układach pomiarowych wielkości 
elektrycznych i nieelektrycznych w systemie produkcyjnym. K-IN_U_02 

U04 
umie zaprojektować sposób wymiany i interfejsy komunikacyjne sto-
sowane w przemysłowych systemach sterowania. K-IN_U_21 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

jest zdolny do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej, rozumie 
znaczenie prawidłowego stosowania standardów w obwodach: za-
silania, pomiaru, torach wykonawczych i interfejsowych dla ochrony 
życia osób i ochrony środowiska. 

K-IN_K_04 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe Symbol efektów 
kształcenia 

1 Projekt torów zasilania, wybór standardu sygnałów analogowych i cyfrowych. Opra-
cowanie koncepcji wymiany danych w systemie sterowania. U01, U04 

2 
Projekt toru pomiaru temperatury z wybranym czujnikiem (rezystancyjny, termoe-
lektryczny lub półprzewodnikowe. Opis algorytmu przetwarzania pomiaru tempera-
tury w sterowniku PLC. 

U03 

3 Projekt toru pomiarowego wielkości nieelektrycznej (cisnienia, przepływu, masy, 
przyspieszeń, przesunięcia). Wykorzystanie separacji galwanicznej sygnałów. U03 

4 Projekt turu wykonawczego z przekaźnikiem elektromechanicznym lub elektronicz-
nym (SSR). Sprawdzenie parametrów elektryczne i dynamicznych przekaźnika.  

U02, K01 

5 
Projekt topologii, podłączenia urządzeń, wybór standardu elektrycznego i protokołu 
dla wybranej sieci w systemie produkcyjnym (UNITELWAY, Modbus ASCII, 
Modbus RTU). 

U04, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia projektowe – praca w wirtualnym środowisku programistycznym. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do zaliczenia w formie prezentacji i obrony projektu 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Siemens, Simatic S7-1200 w przykładach. Siemens, Warszawa 2011, 
2. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, 2011. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Solnik W., Zajda Z., Komputerowe sieci przemysłowe Uni-Telway i magistrala rozszerzenia TSX. Oficyna 
wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław3 2010. 

2. Solnik W., Zajda Z., Sieć ProfiBus DP w praktyce przemysłowej, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2013. 
 

NETOGRAFIA: 
1. Strona www.edukacja.astor.com.pl 
2. Strona www.wonderware.com 
3. https://www.automatykaonline//poradniki 
4. https://support.automation.siemens.com 

 

http://www.wonderware.com/
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

U01, U03    x  x   

U02, U04    x x    

K01     x x   

 
KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 
kształcenia 

 

Na ocenę 2 
 

Na ocenę 3 
 

Na ocenę 4 
 

Na ocenę 5 
 

U01 

Student nie 
spełnia efek-
tów w stopniu 
wymaganym 
na ocenę do-
stateczną 

Potrafi jedynie ze 
znaczną pomocą prowa-
dzącego zajęcia opraco-
wać koncepcję projektu w 
zakresie rozwiązań tech-
nicznych stosowanych w 
torach pomiarowych sys-
temów automatyki. 

Potrafi z niewielką po-
mocą prowadzącego za-
jęcia opracować koncep-
cję projektu w zakresie 
rozwiązań technicznych 
stosowanych w torach po-
miarowych systemów au-
tomatyki. 

Potrafi samodzielnie 
opracować koncepcję 
projektu w zakresie 
rozwiązań technicz-
nych stosowanych w 
torach pomiarowych 
systemów automatyki. 

U02 

Potrafi jedynie ze 
znaczną pomocą prowa-
dzącego zajęcia zapro-
jektować interfejsy w 
układach wykonawczych 
z systemów automatyki. 

Potrafi z niewielką po-
mocą prowadzącego za-
jęcia zaprojektować inter-
fejsy w układach wyko-
nawczych z systemów 
automatyki. 

Potrafi samodzielnie 
zaprojektować inter-
fejsy w układach wy-
konawczych z syste-
mów automatyki. 

U03 

Potrafi jedynie ze 
znaczną pomocą prowa-
dzącego zajęcia zapro-
jektować interfejsy w 
układach pomiarowych 
wielkości elektrycznych i 
nieelektrycznych w syste-
mie produkcyjnym. 

Potrafi z niewielką po-
mocą prowadzącego za-
jęcia zaprojektować inter-
fejsy w układach pomiaro-
wych wielkości elektrycz-
nych i nieelektrycznych w 
systemie produkcyjnym. 

Potrafi samodzielnie 
zaprojektować inter-
fejsy w układach po-
miarowych wielkości 
elektrycznych i niee-
lektrycznych w syste-
mie produkcyjnym. 

U04 

Potrafi jedynie ze 
znaczną pomocą prowa-
dzącego zajęcia zapro-
jektować sposób wy-
miany i interfejsy komuni-
kacyjne stosowane w 
przemysłowych syste-
mach sterowania. 

Potrafi z niewielką po-
mocą prowadzącego za-
jęcia zaprojektować spo-
sób wymiany i interfejsy 
komunikacyjne stoso-
wane w przemysłowych 
systemach sterowania. 

Potrafi samodzielnie 
zaprojektować sposób 
wymiany i interfejsy 
komunikacyjne stoso-
wane w przemysło-
wych systemach ste-
rowania. 

K01 

Jest w podstawowym  
stopniu gotowy do odpo-
wiedzialnego pełnienia 
roli zawodowej. Potrafi 
wymienić standardy sto-
sowane w obwodach: za-
silania, pomiaru, torach 
wykonawczych i interfej-
sowych. 

Jest w znacznym stopniu 
gotowy do odpowiedzial-
nego pełnienia roli zawo-
dowej. Rozumie znacze-
nie stosowania standard 
w obwodach: zasilania, 
pomiaru, torach wyko-
nawczych i interfejsowych 
dla ochrony życia osób. 

Jest w pełni gotowy do 
odpowiedzialnego 
pełnienia roli zawodo-
wej Rozumie znacze-
nie stosowania stan-
dardów w obwodach: 
zasilania, pomiaru, to-
rach wykonawczych i 
interfejsowych dla 
ochrony życia osób i 
ochrony środowiska. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Antoni Izworski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/43 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Programowanie systemów produkcyjnych czasu rzeczywistego –

zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student ma wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej oraz ma zali-
czony przedmiot Interfejsy obiektowe w systemach produkcyjnych. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy teoretycznej w zakresie programowania sterowników PLC w 
typowych aplikacjach sterowania lokalnego obiektami z sygnałami dwustanowymi i analogowymi oraz 
opracowania i wdrożenia sterowania dynamiką prostych obiektów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 ma wiedzę w zakresie programowania podstawowych funkcji logicz-
nych w sterowniku swobodnie programowalnym (PLC).  

K-IN_W_15 

W02 ma wiedzę z zakresu programowani układów czasowych TON i 
TOF. 

K-IN_W_08 

W03 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu programowania typowych se-
kwencji technologicznych. 

K-IN_W-04 

W04 zna problematykę tworzenia algorytmów przetwarzania sygnałów 
analogowych. 

K-IN_W_21 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 rozumie znaczenie stosowania standardów programowania sterow-
ników PLC dla ochrony życia osób i ochrony środowiska. 

K-IN_K_04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Struktura i dynamika lokalnego układu sterowania procesem produkcyjnym.  W01, K01 

2 Struktura programowa sterowników PLC. W01 

3 Układy czasowe, programowanie układów sterowania z uzależnieniami czaso-
wymi. W02 

4 Matematyczne modele układów sterowania. Język grafów skierowanych. Progra-
mowa realizacja sterowania sekwencyjnego. W03 

5 Przetwarzanie sygnałów analogowych. Charakterystyki statyczne i dynamiczne 
układów. Dynamika toru pomiarowego i wykonawczego. W04 

6 Programowa realizacja regulacji dwustawnej temperatury. W04 

7 Programowa realizacja regulatora PID. Dobór nastaw regulatorów. W04 

8 Wytyczne do uruchamiania układów sterowania w systemach produkcyjnych. W01, W03, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny połączony z dyskusją dydaktyczną w oparciu o studium przypadku. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do egzaminu 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Siemens, Simatic S7-1200 w przykładach. Siemens, Warszawa 2011, 
2. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, 2011. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Krupa K., Modelowanie, symulacja i prognozowanie. Systemy ciągłe, WNT, 2008. 
2. Solnik W., Zajda Z., Komputerowe sieci przemysłowe Uni-Telway i magistrala rozszerzenia TSX. Oficyna 

wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław3 2010. 
 
NETOGRAFIA: 

1. Strona www.edukacja.astor.com.pl 
2. Strona www.wonderware.com 
3. https://support.automation.siemens.com 
4. www.czaki.pl 

http://www.wonderware.com/
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01, W03  x   x x   

W02, W04  x   x    

K01     x x  
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

Student nie spełnia 
efektów w stopniu 
wymaganym na 
ocenę dostateczną 

Student ma fragmen-
taryczną wiedzę w za-
kresie programowania 
podstawowych funkcji 
logicznych w sterow-
niku PLC. 

Student ma wiedzę w 
zakresie programo-
wania podstawowych 
funkcji logicznych w 
sterowniku PLC. 

Student ma ugrunto-
waną wiedzę w zakre-
sie programowania 
podstawowych funkcji 
logicznych w sterow-
niku PLC. 

W02 

Student ma fragmen-
taryczną wiedzę w za-
kresie programowani 
układów czasowych 
TON i TOF. 

Student ma wiedzę w 
zakresie programo-
wani układów czaso-
wych TON i TOF. 

Student ma ugrunto-
waną wiedzę w zakre-
sie programowani 
układów czasowych 
TON i TOF. 

W03 

Student ma fragmen-
taryczną wiedzę w za-
kresie programowania 
typowych sekwencji 
technologicznych. 

Student ma wiedzę w 
zakresie programo-
wania typowych se-
kwencji technologicz-
nych. 

Student ma ugrunto-
waną wiedzę w zakre-
sie programowania ty-
powych sekwencji 
technologicznych. 

W04 

Student ma fragmen-
taryczną wiedzę w za-
kresie tworzenia algo-
rytmów przetwarzania 
sygnałów analogo-
wych. 

Student ma wiedzę w 
zakresie tworzenia al-
gorytmów przetwarza-
nia sygnałów analogo-
wych. 

Student ma ugrunto-
waną wiedzę w zakre-
sie tworzenia algoryt-
mów przetwarzania 
sygnałów analogo-
wych. 

K01 

Potrafi wymienić stan-
dardy programowania 
sterowników PLC. 

Rozumie znaczenie 
stosowania standar-
dów programowania 
sterowników PLC dla 
ochrony życia osób. 

Rozumie znaczenie 
stosowania standar-
dów programowania 
sterowników PLC dla 
ochrony życia osób i 
ochrony środowiska. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Antoni Izworski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/44 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Programowanie systemów produkcyjnych czasu rzeczywistego –

zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student ma wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej oraz ma zali-
czony przedmiot Interfejsy obiektowe w systemach produkcyjnych. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy praktycznej i umiejętności w zakresie programowania 
sterowników PLC w typowych aplikacjach sterowania lokalnego obiektami z sygnałami 
dwustanowymi i analogowymi oraz opracowania i wdrożenia sterowania dynamiką prostych obiektów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty 30 16 

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
 

Odniesienie do efek-
tów kształcenia dla 

kierunku 

w zakresie wiedzy 

U01 potrafi zaprogramować podstawowe funkcje logiczne w sterowniku 
swobodnie programowalnym (PLC).  K-IN_U_11 

U02 potrafi zaprogramować układy czasowe TON i TOF w typowych za-
stosowaniach. 

K-IN_U_22 

U03 potrafi zaprogramować proste sekwencje technologiczne. K-IN_U-22 

U04 Potrafi zaprogramować podstawowe algorytmy przetwarzania sy-
gnałów analogowych. 

K-IN_U_26 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 rozumie znaczenie stosowania standardów programowania ste-
rowników PLC dla ochrony życia osób i ochrony środowiska. 

K-IN_K_04 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Parametry elektryczne i programowanie sterownika S7-1200. U01 
2 Środowisko programistyczne i symulator sterownika. U01 

3 Język stykowy, programowa realizacja funkcji logicznych, rodzaje styków i cewek. 
Programowa realizacja sterowań załączania/wyłączania z podtrzymaniem. U01 

4 Układy czasowe, realizacja sterowań z uzależnieniami czasowymi. U02 
5 Sterowanie sygnalizatorem ulicznym. U03, K01 

6 Przetwarzanie sygnałów analogowych. Regulacja dwustawna temperatury. U04 

7 Sterowanie mocą obiektu cieplnego. Regulacja ciągła z regulatorem PID. U04, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia projektowe . 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Siemens, Simatic S7-1200 w przykładach. Siemens, Warszawa 2011, 
2. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, 2011. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Krupa K., Modelowanie, symulacja i prognozowanie. Systemy ciągłe, WNT, 2008. 
2. Solnik W., Zajda Z., Komputerowe sieci przemysłowe Uni-Telway i magistrala rozszerzenia TSX. Oficyna 

wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław3 2010. 
 
NETOGRAFIA: 

1. Strona www.edukacja.astor.com.pl 
2. Strona www.wonderware.com 
3. https://support.automation.siemens.com 
4. www.czaki.pl 

 

 

http://www.wonderware.com/
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01, U03    x x x   

U02, U04    x x    

K01     x x  
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

Student nie spełnia 
efektu w stopniu wyma-
ganym na ocenę dosta-

teczną 

Potrafi jedynie ze 
znaczną pomocą pro-
wadzącego zajęcia 
zaprogramować pod-
stawowe funkcje lo-
giczne w sterowniku 
PLC. 

Potrafi z niewielką po-
mocą prowadzącego 
zajęcia zaprogramo-
wać podstawowe 
funkcje logiczne w 
sterowniku PLC. 

Potrafi samodzielnie 
zaprogramować pod-
stawowe funkcje lo-
giczne w sterowniku 
PLC. 

W02 

Potrafi jedynie ze 
znaczną pomocą pro-
wadzącego zajęcia 
zaprogramować pod-
stawowe funkcje ukła-
dów czasowych TON i 
TOF. 

Potrafi z niewielką po-
mocą prowadzącego 
zajęcia zaprogramo-
wać podstawowe 
funkcje układów cza-
sowych TON i TOF. 

Potrafi samodzielnie 
zaprogramować pod-
stawowe funkcje ukła-
dów czasowych TON i 
TOF. 

W03 

Potrafi jedynie ze 
znaczną pomocą pro-
wadzącego zajęcia 
zaprogramować ty-
powe sekwencje tech-
nologiczne. 

Potrafi z niewielką po-
mocą prowadzącego 
zajęcia zaprogramo-
wać typowe sekwen-
cje technologiczne. 

Potrafi samodzielnie 
zaprogramować ty-
powe sekwencje tech-
nologiczne. 

W04 

Potrafi jedynie ze 
znaczną pomocą pro-
wadzącego zajęcia 
zaprogramować algo-
rytm przetwarzania 
sygnałów analogo-
wych. 

Potrafi z niewielką po-
mocą prowadzącego 
zajęcia zaprogramo-
wać algorytm prze-
twarzania sygnałów 
analogowych. 

Potrafi samodzielnie 
zaprogramować algo-
rytm przetwarzania 
sygnałów analogo-
wych. 

K01 

Wykazuje podsta-
wową gotowość do 
odpowiedzialnego 
pełnienia roli zawodo-
wej. Potrafi wymienić 
standardy programo-
wania sterowników 
PLC. 

Wykazuje dość dobrą 
gotowość do odpowie-
dzialnego pełnienia 
roli zawodowej. Rozu-
mie znaczenie stoso-
wania standardów 
programowania ste-
rowników PLC dla 
ochrony życia osób. 

Wykazuje bardzo do-
brą gotowość do od-
powiedzialnego peł-
nienia roli zawodowej. 
Rozumie znaczenie 
stosowania standar-
dów programowania 
sterowników PLC dla 
ochrony życia osób i 
ochrony środowiska. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Antoni Izworski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/45 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Modelowanie dynamiki procesów produkcyjnych – zajęcia teore-

tyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować wiedzą matematyczna na poziomie studiów pierwszego stopnia. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną o modelowaniu systemów 
dynamicznych występujących w procesach produkcyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

W01 ma zaawansowaną wiedzę o modelowaniu i sterowaniu sys-
temami dynamicznymi 

K-IN_W_21 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę oraz uznaje zna-
czenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i prak-
tycznych. 

K-IN_K_01 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Podstawowe układy dynamiczne. Modele statyczne. W01 

2 Opisy matematyczne wybranych obiektów.  Zagadnienie stabilności. W01 

3 Identyfikacja obiektów. Charakterystyki czasowe i  częstotliwościowe. W01 K01 

4 Zamknięty układ regulacji. Regulatory. W01 

5 Układy nieliniowe. W01 

6 Tory pomiarowe, układy wykonawcze, sieci komputerowe. W01, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Kondratowicz L.,Modelowanie symulacyjne systemów, WNT ,Warszawa, 1978. 
2. Mikulczycki T.,Automatyzacja procesów produkcyjnych, WNT, Warszawa, 2006 
3. Halawa J. Symulacja i komputerowe projektowanie dynamiki układów sterowania, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2007. 
 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Gesing R., Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001. 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01   x      

K01   x  x   
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KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

Student nie spełnia 
efektów w stopniu wy-

maganym na ocenę do-
stateczną 

Student zna zasady 
przeprowadzania  
podstawowych bada-
nia symulacyjnych 
układów liniowych. 

Student zna zasady 
przeprowadzania  
podstawowych badań 
symulacyjnych ukła-
dów liniowych i nieli-
niowych. 

Student zna zasady 
przeprowadzania ba-
dań symulacyjnych 
optymalizujących 
układ  sterowania.     

K01 

Student zna zasady 
przeprowadzania  
podstawowych bada-
nia symulacyjnych 
układów liniowych. 

Student zna zasady 
przeprowadzania  
podstawowych badań 
symulacyjnych ukła-
dów liniowych i nieli-
niowych. 

Student zna zasady 
przeprowadzania ba-
dań symulacyjnych 
optymalizujących 
układ  sterowania.     

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  prof. dr hab. inż. Janusz Halawa 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/46 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Modelowanie dynamiki procesów produkcyjnych – zajęcia prak-

tyczne 

Semestr studiów: szósty 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować wiedzą matematyczna na poziomie studiów pierwszego stopnia. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę praktyczną i umiejętności modelowania 
systemów dynamicznych występujących w procesach produkcyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium 30 16 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 umie zbudować model zastępczy typowych obiektów sterowania, 
urządzeń sterujących i wykonawczych.  

K-IN_U_01, K-IN_U_02  
K-IN_U_03, K-IN_U_26 

U02 potrafi wykonywać symulacje układów dynamicznych. 
K-IN_U_01, K-IN_U_02 
K-IN_U_03, K-IN_U_26 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Podstawowe układy dynamiczne. Modele statyczne. U01 

2 Opisy matematyczne wybranych obiektów. Zagadnienie stabilności. U01 

3 Identyfikacja obiektów. Charakterystyki czasowe i  częstotliwościowe. U01 K01 

4 Zamknięty układ regulacji. Regulatory. U01 

5 Układy nieliniowe. U01 

6 Tory pomiarowe, układy wykonawcze, sieci komputerowe. U01, K01 

7 Języki symulacyjne Tutsim i Matlab-Simulink U02 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia laboratoryjne. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 wykonywanie zadań w  laboratorjum 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Kondratowicz L.,Modelowanie symulacyjne systemów, WNT ,Warszawa, 1978. 
2. Mikulczycki T.,Automatyzacja procesów produkcyjnych, WNT, Warszawa, 2006 
3. Halawa J. Symulacja i komputerowe projektowanie dynamiki układów sterowania, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2007. 
 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Gesing R., Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001. 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

U01-U02   x  x    
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KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01, U02 

Student nie opanował 
efektów w stopniu wy-
maganym na ocenę 
dostateczną 

Student potrafi prze-
prowadzić podsta-
wowe badania symu-
lacyjne układów linio-
wych. 

Student potrafi prze-
prowadzić podsta-
wowe badania symu-
lacyjne układów linio-
wych i nieliniowych. 

Student potrafi prze-
prowadzić badania sy-
mulacyjne optymalizu-
jące układ  sterowa-
nia.     

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  prof. dr hab. inż. Janusz Halawa 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/47 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Wizualizacja procesów przemysłowych – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów: siódmy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

 Znajomość teorii sterowania, systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, wielowymiarowych 
systemów automatyki 

 Znajomość zagadnień komunikacji międzypoziomowej, systemów operacyjnych czasu rzeczywi-
stego, standardów przemysłowych magistral komunikacyjnych 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie: 
• pojęć związanych ze złożonymi wielopoziomowymi systemami sterowania. 
• problematyki projektowania w oparciu o normy. 
• projektowania aplikacji SCADA dla monitoringu, wizualizacji i sterowania procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna i rozumie pojęcia związane ze złożonymi wielopoziomowymi sys-
temami sterowania 

K-IN_W21 
K-IN_W20 

W02 zna problematykę projektowania w oparciu o normy 
K-IN_W21 
K-IN_W20 

W03 ma wiedzę na temat projektowania aplikacji SCADA dla monitoringu, 
wizualizacji i sterowania procesu 

K-IN_W21 
K-IN_W20 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 rozumie wagę ergonomii i przyjazności obsługi procesu w projekto-
waniu interfejsów komunikacji człowiek-maszyna HMI K-IN_K01 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Jedno i wielopętlowe struktury sterowania. Wielopoziomowe i wielowarstwowe 
struktury sterowania i zarządzania. Podstawowe funkcje systemów SCADA, zna-
czenie interfejsów człowiek-maszyna HMI. 

W01, W02, W03, 
K01 

2 
Przegląd systemów monitoringu i wizualizacji procesów przemysłowych. Metodo-
logie tworzenia oprogramowania i aplikacji SCADA.  

W01, W02, W03, 
K01 

3 
Struktury centralne, hierarchiczne, kaskadowe, kooperacyjne. Nadrzędne systemy 
sterowania.  

W01, W02, W03, 
K01 

4 
Sprzętowa i programowa struktura systemu sterowania z uwzględnieniem zadań 
identyfikacji, obserwacji stanu, strojenia regulatorów, diagnostyki i koordynacji. 

W01, W02, W03, 
K01 

5 Rozproszone Systemy sterowania DCS. 
W01, W02, W03, 

K01 

6 
Systemy zabezpieczeń SIS i rozwiązania Safety PLC: Poziomy zabezpieczeń. SIL; 
normy IEEE 603-1980, IEC 61508. 

W01, W02, W03, 
K01 

7 Warstwy DDC, SCADA, MES, ERP. Regulacja predykcyjna. 
W01, W02, W03, 

K01 

8 Algorytmizacja nadzorowania procesów w systemach sterowania 
W01, W02, W03, 

K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny połączony z dyskusją dydaktyczną. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Kulikowski R., Sterowanie w systemach wielkich, WNT, Warszawa, 1970 
2. Findeisen W., Struktury sterowania dla złożonych systemów, Wyd. PW, Warszawa 1997. 
3. Tatjewski P., Sterowanie zaawansowane obiektów przemysł. – struktury i algorytmy, W-wa, 

2002 
4. Byrski W., Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych, wyd. PAN-AGH, Kraków, 

2007. 
 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Iwanitz F., Lange J., OPC – Fundamentals, Implementation and Application, Huthig Verlag, 
2002. 

2. Matrikon, OPC client for ODBC User’s Manual, www.matrikon.com, 2002. 
3. Duda J., Modele matematyczne, struktury i algorytmy nadrzędnego sterowania komputero-

wego, AGH, 2003. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt 

Aktywność 
na  

zajęciach 

Praca  
pisemna 

Zadania e-
learningowe Inne 

W01  x       

K01  x      
 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

Nie zna i nie rozumie 
pojęć związanych ze 
złożonymi wielopozio-
mowymi systemami ste-
rowania 

W stopniu dostatecz-
nym zna i rozumie po-
jęcia związane ze zło-
żonymi wielopoziomo-
wymi systemami ste-
rowania 

Student w stopniu po-
głębionym zna i rozu-
mie pojęcia związane 
ze złożonymi wielopo-
ziomowymi syste-
mami sterowania 

Student w stopniu wy-
jątkowo pogłębionym 
zna i rozumie pojęcia 
związane ze złożo-
nymi wielopoziomo-
wymi systemami ste-
rowania 

W02 
Nie zna problematyki 
projektowania w opar-
ciu o normy 

W stopniu dostatecz-
nym zna problema-
tykę projektowania w 
oparciu o normy 

Student w stopniu po-
głębionym zna proble-
matykę projektowania 
w oparciu o normy 

Student w stopniu wy-
jątkowo pogłębionym 
zna problematykę pro-
jektowania w oparciu 
o normy 

W03 

Nie ma wiedzy na temat 
projektowania aplikacji 
SCADA dla monito-
ringu, wizualizacji i ste-
rowania procesu 

W stopniu dostatecz-
nym posiada wiedzę 
na temat projektowa-
nia aplikacji SCADA 
dla monitoringu, wizu-
alizacji i sterowania 
procesu 

Student w stopniu po-
głębionym posiada 
wiedzę na temat pro-
jektowania aplikacji 
SCADA dla monito-
ringu, wizualizacji i 
sterowania procesu 

Student w stopniu wy-
jątkowo pogłębionym 
ma wiedzę na temat 
projektowania aplika-
cji SCADA dla monito-
ringu, wizualizacji i 
sterowania procesu 

K01 

Nie rozumie wagi ergo-
nomii i przyjazności ob-
sługi procesu w projek-
towaniu interfejsów ko-
munikacji człowiek-ma-
szyna HMI 

W stopniu dostatecz-
nym rozumie wagę er-
gonomii i przyjazności 
obsługi procesu w 
projektowaniu interfej-
sów komunikacji czło-
wiek-maszyna HMI 

Student w stopniu po-
głębionym rozumie 
wagę ergonomii i 
przyjazności obsługi 
procesu w projekto-
waniu interfejsów ko-
munikacji człowiek-
maszyna HMI 

Student w stopniu wy-
jątkowo pogłębionym 
rozumie wagę ergono-
mii i przyjazności ob-
sługi procesu w pro-
jektowaniu interfejsów 
komunikacji człowiek-
maszyna HMI 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/48 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Wizualizacja procesów przemysłowych – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: siódmy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

• Znajomość podstaw teorii sterowania, systemów operacyjnych czasu rzeczywistego 
• Znajomość zagadnień komunikacji międzypoziomowej, podstaw automatyki 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętności wykorzystywania różnych metod 
projektowania zaawansowanych algorytmów sterowania predykcyjnego oraz umiejętności 
projektowania aplikacji SCADA dla monitoringu, wizualizacji i sterowania procesu. Celem przedmiotu 
jest również wyposażenie studentów w umiejętność doboru i konfiguracji sprzętu automatyki dla 
układów zabezpieczających 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 45 24 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 55 76 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 Posiada umiejętność doboru i konfiguracji sprzętu automatyki dla 
układów zabezpieczających 

K-IN_U22, K-IN_U24 

K-IN_U26  

U02 Posiada umiejętność konfiguracji modułów dla wielozadaniowego 
systemu sterowania 

K-IN_U22, K-IN_U24 

K-IN_U26  

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 Rozumie potrzebę i wagę kompleksowego systemu sterowania dla 
oszczędności energii i podniesienia wydajności procesu. 

K-IN_K01, K-IN_K02 
K-IN_K03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Przegląd systemów monitoringu i wizualizacji procesów przemysłowych. Metodo-
logie tworzenia oprogramowania i aplikacji SCADA.  

U01 

2 Struktury centralne, hierarchiczne, kaskadowe, kooperacyjne. Nadrzędne systemy 
sterowania.  

U01 

3 Sprzętowa i programowa struktura systemu sterowania z uwzględnieniem zadań 
identyfikacji, obserwacji stanu, strojenia regulatorów, diagnostyki i koordynacji. 

U01, U02 

4 Rozproszone Systemy sterowania DCS. U01, U02 

5 Algorytmizacja nadzorowania procesów w systemach sterowania U01, U02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia projektowe. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie do zajęć projektowych 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 
 

1. Kulikowski R., Sterowanie w systemach wielkich, WNT, Warszawa, 1970 
2. Tatjewski P., Sterowanie zaawansowane obiektów przemysł. – struktury i algorytmy, W-wa, 

2002 
3. Byrski W., Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych, wyd. PAN-AGH, Kraków, 2007 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Iwanitz F., Lange J., OPC – Fundamentals, Implementation and Application, Huthig Verlag, 

2002. 
2. Matrikon, OPC client for ODBC User’s Manual, www.matrikon.com, 2002. 

3. Duda J., Modele matematyczne, struktury i algorytmy nadrzędnego sterowania komputero-

wego, AGH, 2003. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Aktywność na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

U01-U02   X x     

K01   X x     

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 

Nie umie dobrać i skon-
figurować sprzętu auto-
matyki dla układów za-
bezpieczających 

W stopniu podstawo-
wym posiada umiejęt-
ność doboru i konfigu-
racji sprzętu automa-
tyki dla układów za-
bezpieczających 

W stopniu pogłębio-
nym posiada umiejęt-
ność doboru i konfigu-
racji sprzętu automa-
tyki dla układów za-
bezpieczających 

W stopniu wyjątkowo 
pogłębionym posiada 
umiejętność doboru i 
konfiguracji sprzętu 
automatyki dla ukła-
dów zabezpieczają-
cych 

U02 

Nie posiada umiejętno-
ści konfiguracji modu-
łów dla wielozadanio-
wego systemu sterowa-
nia 

W stopniu podstawo-
wym posiada umiejęt-
ność konfiguracji mo-
dułów dla wielozada-
niowego systemu ste-
rowania 

W stopniu pogłębio-
nym posiada umiejęt-
ność konfiguracji mo-
dułów dla wielozada-
niowego systemu ste-
rowania 

W stopniu wyjątkowo 
pogłębionym posiada 
umiejętność konfigu-
racji modułów dla wie-
lozadaniowego sys-
temu sterowania 

K01 

Nie rozumie potrzeby i 
wagi kompleksowego 
systemu sterowania dla 
oszczędności energii i 
podniesienia wydajno-
ści procesu 

W stopniu podstawo-
wym rozumie po-
trzebę i wagę kom-
pleksowego systemu 
sterowania dla osz-
czędności energii i 
podniesienia wydajno-
ści procesu 

W stopniu pogłębio-
nym rozumie potrzebę 
i wagę komplekso-
wego systemu stero-
wania dla oszczędno-
ści energii i podniesie-
nia wydajności pro-
cesu 

W stopniu wyjątkowo 
pogłębionym rozumie 
potrzebę i wagę kom-
pleksowego systemu 
sterowania dla osz-
czędności energii i 
podniesienia wydajno-
ści procesu 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/49 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Sieci Informatyczne w Inteligentnych Budynkach – zajęcia teore-

tyczne 

Semestr studiów: siódmy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien wykazywać znajomość zagadnień realizowanych na przedmiotach: Sieci kompute-
rowe – zajęcia teoretyczne; Zastosowanie techniki mikroprocesorowej w mechatronice 1 – zajęcia 
teoretyczne; Zastosowanie techniki mikroprocesorowej w mechatronice 2 – zajęcia teoretyczne 
Bezpieczeństwo systemów mechatronicznych – zajęcia teoretyczne; - Interfejsy obiektowe w syste-

mach produkcyjnych – zajęcia teoretyczne. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest: 

 zapoznanie studentów z aparaturą pojęciową przedmiotu,  rozwiązaniami dotyczącymi spe-
cjalizowanych sieci informatycznych integrujących systemy w inteligentnych budynkach,  
systemów bezpieczeństwa, komfortu i komunikacji,  

 zapoznanie studentów z zasadami magistralowych realizacji transmisji danych, obrazu i 
głosu, zasadami integracji i sterowania w inteligentnych budynkach  

 wyposażenie studentów w wiedze z zakresu podstaw teoretycznych interdyscyplinarnego 
podejścia do projektowania w zakresie  informatycznym, architektonicznym, elektrotechnicz-
nym i audiowizualnym 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta  14 

RAZEM 30 30 

Punkty ECTS 1 1 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 zna zasady projektowania inteligentnych budynków, założeń oraz 
celów ich funkcjonowania K-IN_W_20 

W02 ma wiedzę na temat klasycznych systemów bezpieczeństwa, kom-
fortu i komunikacji w budynkach różnego typu 

K-IN_W_20 

W03 ma wiedzę o zasadach magistralowych realizacji transmisji danych, 
obrazu i głosu 

K-IN_W_10 

W04 
wykazuje znajomość  zagadnień związanych z podstawami interdy-
scyplinarnego podejścia do projektowania w zakresie  informatycz-
nym, architektonicznym, elektrotechnicznym i audiowizualnym 

K-IN_W_21 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
jest zdolny do współpracy z otoczeniem i pracy zespołowej przy for-
mułowaniu i analizie rozwiązań specyficznych dla systemów budyn-
ków inteligentnych 

K-IN_K_03 

K02 
jest zdolny do  korzystania z mediów społecznościowych i konsul-
tacji indywidualnych przy pogłębianiu wiedzy z zakresu organizacji, 
tworzenia i eksploatacji budynków inteligentnych 

K-IN_K_03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Geneza i idea inteligentnych budynków. Zarządzanie bezpieczeństwem, energią, 
komfortem i informacją w inteligentnym budynku 

W01, K01, K02 

2 Inteligentny budynek jako złożony obiekt z rozproszoną inteligencją. Funkcjonal-
ność i struktura sieci informatycznych w inteligentnych budowlach. 

W01, W02, K01, 
K02 

3 
Podstawy i metodologia projektowania sieci informatycznych w inteligentnych bu-
dynkach. Zagadnienia bezpieczeństwa systemowego i ekologii w inteligentnych 
budynkach. 

W01, W02, K01, 
K02 

 

4 
Zintegrowane systemy bezpieczeństwa w inteligentnym budynku: telewizji dozoro-
wej (CCTV), kontroli dostępu i czasu pracy, sygnalizacji napadu i włamania, prze-
ciwpożarowe i gaśnicze 

W02, K01, K02 

5 
Zintegrowane systemy zarządzania energią i komfortem: systemy rozdziału energii 
elektrycznej, systemy inteligentnego sterowania oświetleniem, systemy sterowania 
energią cieplną, klimatyzacją i wentylacją. 

W02, W04, K01, 
K02 

6 

Zintegrowane systemy multimedialne i telekomunikacyjne: systemy prezentacji au-
diowizualnej, systemy nagłośniające i rozgłoszeniowe, systemy telewizji dystrybu-
cyjnej i interaktywnej, systemy wideokonferencyjne, systemy łączności wewnętrz-
nej, systemy informatyczne 

W03, K01, K02 

7 
Integracja systemów zarządzania budynkiem (IBMS). Współczesne magistrale 
systemowe wykorzystywane w automatyce budynkowej i integracji systemów w in-
teligentnym budynku (m.in. KNX/EIB, LCN, PoE, Ethernet, itd.) 

W03, K01, K02 

8 
Symbioza informatyki, architektury i technologii i w inteligentnych budynkach jako 
efekt interdyscyplinarnej realizacji procesu projektowania. Aktualne trendy w roz-
woju inteligentnych domów, budynków i miast. 

W04, K01, K02 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny połączony z technikami multimedialnymi. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 samodzielne studia literaturowe nad wskazanym zagadnieniem 

 przygotowanie do prac zaliczeniowych i egzaminu 
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LITERATURA PODSTAWOWA: 
 

1. Niezabitowska E. i inni: Budynek inteligentny. Tom I i II. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 
Gliwice, 2005 

2. Mikulik J.: EIB Europejska Magistrala Instalacyjna -rozproszony system sterowania bezpieczeń-
stwem i komfortem. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Centralny Ośrodek Szkolenia i Wy-
dawców, Warszawa 2008 

3. Mikulik J.: Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach. AGH 
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Solnik W., Zajda Z.: Sieci przemysłowe Profibus DP i MPI. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Wroclawskiej, Wrocław ,2010 

2. Solnik W., Zajda Z.: Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej – przykłady zastosowań. Wy-

dawnictwo BTC. Legionowo 2013 

3. Czasopisma branżowe: „Twierdza”, „Systemy Alarmowe”, „Zabezpieczenia”, „Budynki inteli-

gentne” i inne 

 

 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Aktywność na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01-W04  x   x    

K01 – K02     x    

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

Student błędnie defi-
niuje niektóre zasady 
projektowania inteli-
gentnych budynków, 
założeń oraz celów ich 
funkcjonowania lub nie-
dokładnie interpretuje 
niektóre etapy działania 
inteligentnych budyn-
ków, nieprecyzyjnie 
określa założenia oraz 
cele ich funkcjonowa-
nia. 

Student potrafi po-
prawnie zinterpreto-
wać większość za-
sady projektowania 
inteligentnych bu-
dynków, założeń 
oraz celów ich funk-
cjonowania i  niezbyt 
dokładnie opisuje 
rolę spełnianą przez 
budynek inteli-
gentny na poziomie 
odtwórczym w za-
kresie podstawo-
wych, klasycznych 
rozwiązań 

Student bezbłędnie de-
finiuje podstawowe po-
jęcia zasad projektowa-
nia inteligentnych bu-
dynków, założeń oraz 
celów ich funkcjonowa-
nia i dokładnie opisuje 
rolę spełnianą przez in-
teligentny budynek na 
poziomie odtwórczym w 
zakresie podstawo-
wych, klasycznych roz-
wiązań i podejść będą-
cych pokłosiem wła-
snych przemyśleń w ra-
mach wiadomości z wy-
kładu i literatury przed-
miotu 

Student błędnie defi-
niuje niektóre zasady 
projektowania inteli-
gentnych budynków, 
założeń oraz celów 
ich funkcjonowania 
lub niedokładnie inter-
pretuje niektóre etapy 
działania inteligent-
nych budynków, nie-
precyzyjnie określa 
założenia oraz cele 
ich funkcjonowania. 

W02 

Student ogólnie zna 
ważniejsze konstrukcje 
klasycznych systemów 
bezpieczeństwa, kom-
fortu i komunikacji w bu-
dynkach różnego typu, 

Student poprawnie 
opisuje większość 
poznanych kon-
strukcji klasycznych 
systemów bezpie-
czeństwa, komfortu i 

Student dokładnie opi-
suje wszystkie poznane 
klasycznych systemów 
bezpieczeństwa, kom-
fortu i komunikacji w bu-
dynkach różnego typu 

Student ogólnie zna 
ważniejsze konstruk-
cje klasycznych syste-
mów bezpieczeństwa, 
komfortu i komunikacji 
w budynkach różnego 
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ale po części źle inter-
pretuje ich znaczenie, 
wymagania i efekty 
działania 

komunikacji w bu-
dynkach różnego 
typu, niezbyt dokład-
nie interpretując ich 
znaczenie, wyma-
gania i efekty działa-
nia 

oraz ich przeznaczenie, 
wymagania i perfekcyj-
nie interpretuje efekty 
ich działania 

typu, ale po części źle 
interpretuje ich zna-
czenie, wymagania i 
efekty działania 

W03 

Student tylko ogólnie 
zna zasady magistralo-
wych realizacji transmi-
sji danych, obrazu i 
głosu oraz niezbyt do-
kładnie opanował pod-
stawowe elementy rea-
lizacji tych zadań w śro-
dowiskach inteligent-
nych budynków. 

Student zna ogólnie 
zasady magistralo-
wych realizacji 
transmisji danych, 
obrazu i głosu oraz 
wykazuje pewne 
braki w znajomości 
realizacji tych zadań 
w środowiskach in-
teligentnych budyn-
ków. 

Student biegle opisuje 
możliwości magistralo-
wych realizacji transmi-
sji danych, obrazu i 
głosu, zna klasyczne 
rozwiązania oraz me-
chanizmy alternatyw-
nych realizacji tych za-
dań w środowiskach in-
teligentnych budynków. 

Student tylko ogólnie 
zna zasady magistra-
lowych realizacji 
transmisji danych, ob-
razu i głosu oraz nie-
zbyt dokładnie opano-
wał podstawowe ele-
menty realizacji tych 
zadań w środowi-
skach inteligentnych 
budynków. 

W04 

Student zna zagadnie-
nia związane z podsta-
wami interdyscyplinar-
nego podejścia do pro-
jektowania w zakresie 
informatycznym, archi-
tektonicznym, elektro-
technicznym i audiowi-
zualnym, lecz popełnia 
błędy przy analizie kon-
kretnych przykładów. 

Student zna zagad-
nienia związane z 
podstawami interdy-
scyplinarnego po-
dejścia do projekto-
wania w zakresie in-
formatycznym, ar-
chitektonicznym, 
elektrotechnicznym i 
audiowizualnym, ale 
popełnia błędy lub 
ma trudności w po-
kazaniu przykładów. 

Student potrafi dokład-
nie opisać zagadnienia 
związane z podstawami 
interdyscyplinarnego 
podejścia do projekto-
wania w zakresie infor-
matycznym, architekto-
nicznym, elektrotech-
nicznym i audiowizual-
nym i podać konkretne 
przykłady. 

Student zna zagad-
nienia związane z 
podstawami interdy-
scyplinarnego podej-
ścia do projektowania 
w zakresie informa-
tycznym, architekto-
nicznym, elektrotech-
nicznym i audiowizu-
alnym, lecz popełnia 
błędy przy analizie 
konkretnych przykła-
dów. 

K01 

Student tylko spora-
dycznie konsultuje się z 
otoczeniem, niechętnie 
wymienia doświadcze-
nia i wiedzę z  prowa-
dzącym lub kolegami. 

Student sporadycz-
nie współpracuje 
z kolegami, czasami 
jest aktywny na wy-
kładzie, zadając py-
tania, lub dyskutu-
jąc. 

Student jest otwarty na 
współpracę z otocze-
niem, chętnie dyskutuje 
z kolegami i prowadzą-
cym, często proponując 
własne oryginalne roz-
wiązania. 

Student tylko spora-
dycznie konsultuje się 
z otoczeniem, nie-
chętnie wymienia do-
świadczenia i wiedzę 
z  prowadzącym lub 
kolegami. 

K02 

Student potrafi korzy-
stać ze źródeł interneto-
wych do pozyskiwania 
wiedzy, ale czyni to 
rzadko i mało skutecz-
nie. 

Student z łatwością 
korzysta z zasobów 
sieciowych do pozy-
skania wiedzy, ale 
nie używa w tym 
celu  mediów spo-
łecznościowych. 

Student z łatwością od-
najduje w sieci po-
trzebne materiały, po-
nadto wykorzystuje me-
dia społecznościowe do 
wymiany i uzyskania in-
formacji. 

Student potrafi korzy-
stać ze źródeł interne-
towych do pozyskiwa-
nia wiedzy, ale czyni 
to rzadko i mało sku-
tecznie. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr inż. Jacek Mazurkiewicz 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/50 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Sieci Informatyczne w Inteligentnych Budynkach – zajęcia prak-

tyczne 

Semestr studiów: siódmy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien wykazywać znajomość zagadnień realizowanych na przedmiotach: Sieci kompute-
rowe – zajęcia teoretyczne; Zastosowanie techniki mikroprocesorowej w mechatronice 1 – zajęcia 
teoretyczne; Zastosowanie techniki mikroprocesorowej w mechatronice 2 – zajęcia teoretyczne 
Bezpieczeństwo systemów mechatronicznych – zajęcia teoretyczne; - Interfejsy obiektowe w syste-

mach produkcyjnych – zajęcia teoretyczne. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest: 

 wyposażenie studentów w umiejętności posługiwania się środowiskami wspierającymi tworze-

nie projektu budynku inteligentnego 

 wykształcenie u studentów umiejętności doboru rozwiązań technicznych dla potrzeb organizacji 

budynku inteligentnego 

 wykształcenie u studentów biegłości w projektowaniu wielofunkcyjnych sieci dla potrzeb 
komunikacji w budynku inteligentnym 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 45 24 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 30 51 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 
ma wykształconą umiejętność posługiwania się środowiskami 
wspierającymi projektowanie zintegrowanych systemów bezpie-
czeństwa w budynkach 

K-IN_U_24 

U02 potrafi  tworzyć projekty systemów zarządzania mediami w budynku K-IN_U_24 

U03 
ma umiejętność integracji systemów funkcjonalnych w inteligentnym 
budynku K-IN_U_22 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
jest zdolny do współpracy z otoczeniem i pracy zespołowej przy for-
mułowaniu, analizie i implementacji rozwiązań kompleksowych sys-
temów informatycznych 

K-IN_K_03 

K02 
jest zdolny do korzystania z mediów społecznościowych i konsultacji 
indywidualnych przy realizacji zadań K-IN_K_03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Projekt zintegrowanych systemów bezpieczeństwa w wybranym obiekcie budow-

lanym (bank, centrum kongresowe, muzeum, szpital, szkoła, willa, itp.) 
U01, K01, K02 

2 
Projekt systemów zarządzania energią, oświetleniem i komfortem (HVAC) dla  wy-

branego obiektu budowlanego (bank, centrum kongresowe, muzeum, szpital, 

szkoła, willa, itp.) 

U02, K01, K02 

3 
Projekt zautomatyzowanej sali wielofunkcyjnej wyposażonej w systemy audiowizu-

alne i informatyczne. 

U01, U02, U03, 

K01, K02 

4 
Projekt integracji systemów funkcjonalnych w inteligentnym obiekcie budowlanym, 

z zastosowaniem technik ICT. 
U03, K01, K02 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia projektowe. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie do zajęć projektowych 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Niezabitowska E. i inni: Budynek inteligentny. Tom I i II. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 
Gliwice, 2005 

2. Mikulik J.: EIB Europejska Magistrala Instalacyjna -rozproszony system sterowania bezpieczeń-
stwem i komfortem. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Centralny Ośrodek Szkolenia i Wy-
dawców, Warszawa 2008 

3. Mikulik J.: Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach. AGH 
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Solnik W., Zajda Z.: Sieci przemysłowe Profibus DP i MPI. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wroclawskiej, Wrocław ,2010 

2. Solnik W., Zajda Z.: Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej – przykłady zastosowań. Wy-
dawnictwo BTC. Legionowo 2013 

3. Czasopisma branżowe: „Twierdza”, „Systemy Alarmowe”, „Zabezpieczenia”, „Budynki inteli-
gentne” i inne 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Aktywność na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

U01-U02    x X    

K01    x X    

 
KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

U01 

Student wykorzy-
stuje jedynie pod-
stawowe możliwości 
środowiska wspie-
rającego projekto-
wanie zintegrowa-
nych systemów bez-
pieczeństwa w bu-
dynkach. 

Student bez trudności 
stosuje podstawowe 
opcje środowiska 
wspierającego projekto-
wanie zintegrowanych 
systemów bezpieczeń-
stwa w budynkach, lecz 
nie wykorzystuje w 
pełni jego możliwości. 

Student biegle posłu-
guje się środowiskiem 
wspierającym projek-
towanie zintegrowa-
nych systemów bez-
pieczeństwa w budyn-
kach, wykorzystując 
w pełni jego możliwo-
ści. 

Student wykorzystuje 
jedynie podstawowe 
możliwości środowiska 
wspierającego projek-
towanie zintegrowa-
nych systemów bez-
pieczeństwa w budyn-
kach. 

U02 

Student  z trudem 
implementuje sys-
temy zarządzania 
energią, oświetle-
niem i komfortem 
(HVAC) dla wybra-
nego obiektu bu-
dowlanego, popeł-
niając błędy i korzy-
stając w dużym 
stopniu z pomocy 
prowadzącego zaję-
cia. 

Student implementuje 
systemy zarządzania 
energią, oświetleniem i 
komfortem (HVAC) dla 
wybranego obiektu bu-
dowlanego, popełniając 
niewielka liczbę błędów 
logicznych lub formal-
nych. 

Student potrafi 
szybko i bezbłędnie 
zaimplementować 
systemy zarządzania 
energią, oświetleniem 
i komfortem (HVAC) 
dla wybranego 
obiektu budowlanego, 
w pełni wykorzystując 
elementy języka pro-
gramowania. 

Student  z trudem im-
plementuje systemy 
zarządzania energią, 
oświetleniem i komfor-
tem (HVAC) dla wybra-
nego obiektu budowla-
nego, popełniając 
błędy i korzystając w 
dużym stopniu z po-
mocy prowadzącego 
zajęcia. 

U03 

Student nie potrafi 
dobrać optymalnie 
kształtu integracji 
systemów funkcjo-
nalnych w inteligent-
nym budynku 

Student radzi sobie z in-
tegracją systemów 
funkcjonalnych w inteli-
gentnym budynku, lecz 
nie jest w stanie od-
zwierciedlić wszystkich 
cech problemu. 

Student potrafi opty-
malnie przygotować 
integrację systemów 
funkcjonalnych w inte-
ligentnym budynku 

Student nie potrafi do-
brać optymalnie 
kształtu integracji sys-
temów funkcjonalnych 
w inteligentnym bu-
dynku 

K01 

Student rzadko 
współpracuje z oto-
czeniem, niechętnie 
wymienia doświad-
czenia z innymi oso-
bami. 
 

Student czasami współ-
pracuje z kolegami, lecz 
preferuje samodzielną 
prace nad projektem. 

Student jest otwarty 
na współpracę z kole-
gami i prowadzącym, 
często dyskutuje nad 
różnymi metodami im-
plementacji algo-
rytmu. 

Student rzadko współ-
pracuje z otoczeniem, 
niechętnie wymienia 
doświadczenia z in-
nymi osobami. 
 

K01 

Student potrafi ko-
rzystać ze źródeł in-
ternetowych, ale 
czyni to rzadko i nie-
zbyt efektywnie. 

Student z łatwością od-
najduje w sieci mate-
riały potrzebne do reali-
zacji projektu, ograni-
czając się do potrzeb 
danego zadania. 

Student z łatwością 
odnajduje w sieci ma-
teriały potrzebne do 
realizacji projektu, po-
nadto wykorzystuje 
sieć do uzyskania no-
wych umiejętności. 

Student potrafi korzy-
stać ze źródeł interne-
towych, ale czyni to 
rzadko i niezbyt efek-
tywnie. 
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KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr inż. Jacek Mazurkiewicz 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/51 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Projektowanie procesów produkcyjnych – zajęcia teoretyczne 

Semestr studiów:  

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu inżynierii zarządzania i technologii pro-
dukcji.  

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu analizy i zasad projektowania 

procesów produkcyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 20 34 

RAZEM 50 50 

Punkty ECTS 2 2 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-

tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

W zakresie wiedzy 

W01 posiada szczegółową wiedzę na temat struktury procesu produkcyj-
nego 

K-IN_W19, K-IN_W20 
K-IN_W21 

W02 
Student posiada szczegółową wiedzę na temat toku projektowania 
procesu produkcyjnego oraz zawartości projektu procesu produkcyj-
nego 

K-IN_W19, K-IN_W20 
K-IN_W21 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 
potrafi pracować w zespole nad zadaniem projektowym określając 

cele i sposób ich realizacji. 
K-IN_K03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Podstawowe pojęcia dotyczące procesów produkcyjnych. W01, K01 

2 Analiza struktury procesu produkcyjnego. W01, K01 

3 Organizacja produkcji w procesie produkcyjnym. W02, K01 

4 Planowanie i sterowanie produkcją w procesie produkcyjnym. W02, K01 

5 Nowoczesne metody projektowania i zarządzania produkcją. W02, K01 

6 Zawartość projektu procesu produkcyjnego. W02, K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 wykład konwencjonalny połączony z wykładem problemowym. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie się do egzaminu 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Brzeziński Marek, Podstawy metodyczne projektowania rozruchu nowej produkcji. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 1996 

2. Brzeziński Marek, Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych i sterowanie produkcją cz.I -III., 
Wyd. Uczelniane Politechniki Lubelskiej 2000. 

3. Durlik Ireneusz, Inżynieria zarządzania. Cz I. Wyd. Placet, Warszawa 2004 
4. Durlik Ireneusz, Inżynieria zarządzania. Cz II. Wyd. Placet, Warszawa 2005 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Bator A., Ogrodnik R.: Metoda określenia rentowności przedsiębiorstw wydobywczych w zintegrowanym 

systemie zarządzania, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbior prac / pod red. Ryszarda 

Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. S. 62–67. 

2. Bator A., Fuksa D., Ślusarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i 

przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych, Przegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 18–21. 

3. Bator A., Fuksa D., Ślusarz M.: Waloryzacja energetyczna mułów węglowych możliwością poprawy efek-

tywności funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, Przegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 9, s. 2–5. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Aktywność na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

W01-W02  x       

K01  x   x    

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

Student nie posiada 
szczegółowej wiedzy na 
temat procesu. 

Student ma dosta-
teczną wiedzę na te-
mat struktury procesu 
produkcyjnego. 

Student posiada po-
głębioną wiedzę na te-
mat struktury procesu 
produkcyjnego. 

Student posiada po-
głębioną wiedzę na te-
mat struktury procesu 
produkcyjnego. 

W02 

Student nie posiada 
szczegółowej wiedzy na 
temat procesu projekto-
wania procesu produk-
cyjnego oraz zawartości 
projektu procesu pro-
dukcyjnego 

Student ma dosta-
teczną wiedzę na te-
mat procesu projekto-
wania procesu pro-
dukcyjnego oraz za-
wartości projektu pro-
cesu produkcyjnego 

Student posiada wie-
dzę na dobrym pozio-
mie na temat procesu 
projektowania pro-
cesu produkcyjnego 
oraz zawartości pro-
jektu procesu produk-
cyjnego 

Student posiada po-
głębioną wiedzę na te-
mat procesu projekto-
wania procesu pro-
dukcyjnego oraz za-
wartości projektu pro-
cesu produkcyjnego 

K01 

Student nie potrafi pra-
cować w grupie nad za-
daniem projektowym. 

Student w dostatecz-
nym stopniu potrafi 
pracować w grupie 
nad zadaniem projek-
towym  

Student w stopniu do-
brym potrafi pracować 
w grupie nad zada-
niem projektowym  

Student doskonale 
pracuje w grupie nad 
zadaniem projekto-
wym  

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Marcin Ziółkowski 
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Wydział Zamiejscowy w Świdnicy 

Kod przedmiotu: In/S-IPP/52 

 

Kierunek: Informatyka  

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia inżynierskie  

Profil kształcenia: praktyczny 

Cykl kształcenia: siedem semestrów (2017/2018 – 2020/2021)  
 

Nazwa przedmiotu: Projektowanie procesów produkcyjnych – zajęcia praktyczne 

Semestr studiów: siódmy 

Język wykładowy: polski   

 

FORMY ZAJĘĆ Z ROZKŁADEM CZASU PRACY STUDENTA ORAZ LICZBĄ PUNKTÓW ECTS:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien dysponować podstawową wiedzą i umiejętnościami z zakresu inżynierii zarządza-
nia i technologii produkcji. 

 

CELE PRZEDMIOTU 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętność projektowania procesów 
produkcyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 45 24 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 30 51 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol efek-
tów kształce-

nia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie do kie-
runkowych efektów 

kształcenia 

w zakresie umiejętności 

U01 Student potrafi zebrać dane niezbędne do wykonania projektu pro-
cesu produkcyjnego oraz integrować zdobyte informacje. 

K-IN_U18, K-IN_U22 
K-IN_U23, K-IN_U24 

 K-IN_U26 

U02 Student potrafi zaprojektować wybrany proces produkcyjny. 
K-IN_U18, K-IN_U22 
K-IN_U23, K-IN_U24 

 K-IN_U26 
w zakresie kompetencji społecznych 

K01 Student potrafi pracować w grupie nad zadaniem projektowym okre-
ślają cele i sposób ich realizacji. K-IN_K03 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 Wykonanie projektu procesu produkcyjnego działającego w określonej branży znaj-
dującej się w spisie PKD. 

U01, U02, K01 

2 Charakterystyka procesu produkcyjnego oraz elementy wejścia i wyjścia w proce-
sie produkcyjnym. 

U01, U02, K01 

3 Analiza lokalizacyjna zakładu przemysłowego z uwzględnieniem otoczenia pro-
cesu produkcyjnego. 

U01, U02, K01 

4 Struktura procesu produkcyjnego. U01, U02, K01 

5 Planowana wielkość produkcji dla przykładowego procesu technologicznego. U01, U02, K01 

6 
Dobór maszyn i urządzeń oraz ustalenie ilości zatrudnienia w poszczególnych gru-
pach pracowników. 

U01, U02, K01 

7 Wstępny kosztorys planowanych inwestycji i działalności na rozruchu. U01, U02, K01 

8 Planowane przychody z produkcji. U01, U02, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA: 

 zajęcia projektowe. 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu  

 przygotowanie do zajęć projektowych 

 przygotowanie się do zaliczenia 
 
 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Brzeziński Marek, Podstawy metodyczne projektowania rozruchu nowej produkcji. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 1996 

2. Brzeziński Marek, Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych i sterowanie produkcją cz.I -III., 
Wyd. Uczelniane Politechniki Lubelskiej 2000. 

3. Durlik Ireneusz, Inżynieria zarządzania. Cz I. Wyd. Placet, Warszawa 2004 
4. Durlik Ireneusz, Inżynieria zarządzania. Cz II. Wyd. Placet, Warszawa 2005 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Bator A., Ogrodnik R.: Metoda określenia rentowności przedsiębiorstw wydobywczych w zintegrowanym 

systemie zarządzania, W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbior prac / pod red. Ryszarda 

Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. S. 62–67. 

2. Bator A., Fuksa D., Ślusarz M.: Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i 

przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych, Przegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 18–21. 

3. Bator A., Fuksa D., Ślusarz M.: Waloryzacja energetyczna mułów węglowych możliwością poprawy efek-

tywności funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, Przegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 9, s. 2–5. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Aktywność na  

zajęciach 
Praca 

pisemna 
Zadania e-

learningowe Inne 

U01-U02    x x    

K01    x x    

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

U01 

Student nie potrafi ze-
brać danych niezbęd-
nych do wykonania pro-
jektu procesu produk-
cyjnego oraz integro-
wać zdobyte informa-
cje. 

Student w dostatecz-
nym stopniu potrafi 
zebrać dane nie-
zbędne do wykonania 
projektu procesu pro-
dukcyjnego oraz inte-
grować zdobyte infor-
macje. 

Student potrafi w stop-
niu pogłębionym ze-
brać dane niezbędne 
do wykonania projektu 
procesu produkcyj-
nego oraz integrować 
zdobyte informacje. 

Student potrafi w stop-
niu doskonałym ze-
brać dane niezbędne 
do wykonania projektu 
procesu produkcyj-
nego oraz integrować 
zdobyte informacje. 

U02 

Student nie potrafi za-
projektować wybranego 
procesu produkcyjnego 

Student w stopniu do-
statecznym potrafi za-
projektować wybrany 
proces produkcyjny 

Student w stopniu roz-
szerzonym potrafi za-
projektować wybrany 
proces produkcyjny 

Student potrafi w stop-
niu bardzo dobrym za-
projektować wybrany 
proces produkcyjny 

K01 

Student nie potrafi pra-
cować w grupie nad za-
daniem projektowym. 

Student w dostatecz-
nym stopniu potrafi 
pracować w grupie 
nad zadaniem projek-
towym  

Student w stopniu roz-
szerzonym potrafi pra-
cować w grupie nad 
zadaniem projekto-
wym  

Student doskonale 
pracuje w grupie nad 
zadaniem projekto-
wym  

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:  dr Marcin Ziółkowski 


