SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

SPIS MODUŁÓW
SEMESTR I .............................................................................................................................. 3
GRAFIKA I MULTIMEDIA ................................................................................................. 5
PODSTAWY PROGRAMOWANIA................................................................................... 12
JĘZYK OBCY ...................................................................................................................... 21
PODSTAWY GRAFIKI 3D ................................................................................................. 25
WITRYNY INTERNETOWE .............................................................................................. 32
PROJEKTOWANIE KOMPUTEROWE ............................................................................. 40
SEMESTR II........................................................................................................................... 43
SYSTEMY GRAFIKI 2D .................................................................................................... 45
ALGORYTMY I STRUKTRY DANYCH .......................................................................... 52
ELEKTRONIKA .................................................................................................................. 58
JĘZYK OBCY_1 .................................................................................................................. 64
SYSTEMY INTERNETOWE .............................................................................................. 69
E-MARKETING .................................................................................................................. 76
SEMESTR III ......................................................................................................................... 84
ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW ................................................................................. 86
JĘZYKI PROGRAMOWANIA ........................................................................................... 96
MATEMATYKA ............................................................................................................... 104
JĘZYK OBCY_2 ................................................................................................................ 109
SYSTEMY KONTROLI WERSJI ..................................................................................... 114
SEMESTR IV ....................................................................................................................... 120
SIECI KOMPUTEROWE .................................................................................................. 122
BAZY I HURTOWNIE DANYCH .................................................................................... 129
JĘZYK OBCY_2 ................................................................................................................ 138
TRANSMISJA SYGNAŁÓW ............................................................................................ 144
SYSTEMY GRAFIKI 3D .................................................................................................. 152
E-BIZNES .......................................................................................................................... 158
SEMESTR V ......................................................................................................................... 164
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ........................................ 166
SYSTEMY WBUDOWANE ............................................................................................. 170
SYSTEMY OPERACYJNE ............................................................................................... 178
METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA ..................................................... 186
ZESPOŁOWY PROJEKT INFORMATYCZNY .............................................................. 194
© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 1

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

GRAFIKA REKLAMOWA I EDYTORSKA ................................................................... 199
SEMESTR VI ....................................................................................................................... 206
INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA ............................................................................. 208
SZTUCZNA INTELIGENCJA .......................................................................................... 215
FIZYKA.............................................................................................................................. 224
SEMINARIUM DYPLOMOWE 1 .................................................................................... 229
SILNIKI GIER ................................................................................................................... 236
SEMESTR VII ...................................................................................................................... 240
PROGRAMOWANIE INFORMATYCZNE ..................................................................... 242
INFORMATYKA SPOŁECZNA....................................................................................... 247
SEMNARIUM DYPLOMOWE_2 ..................................................................................... 255
SYSTEMY MOBILNE ...................................................................................................... 262
PROGRAMOWANIE WIZUALNE .................................................................................. 268

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 2

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

SEMESTR I

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 3

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

MODUŁY
KIERUNKOWE

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 4

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

GRAFIKA I MULTIMEDIA
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: I
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Grafika i multimedia:
a) Pierwsza połowa semestru I
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Podstawy grafiki
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru I
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Podstawy multimediów
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Podstawy grafiki”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy grafiki” jest rozwinięcie u studentów
praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami grafiki rastrowej. Studenci
specjalności grafika komputerowa uczą się podstaw tworzenia kompozycji oraz poznają tajniki
designu skutecznych projektów reklamowych. Dodatkowo pracując ze zdjęciami poznają
techniki retuszu i obróbki cyfrowej obrazu.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy grafiki” studenci będą posiadali podstawową wiedzę
na temat głównych parametrów fizycznych tj. rozdzielczość, głębia kolorów, formaty zapisu
obrazu cyfrowego. Nabędą wiedzę dotyczącą zasad tworzenia kompozycji w grafice oraz
poznają prawidłowe techniki wykonywania zdjęć.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy grafiki” studenci nabędą praktycznych umiejętności
z zakresu metod retuszu oraz tworzenia efektów artystycznych dla zdjęć. Ponadto, rozwiną
zdolności w projektowaniu graficznym i nauczą się tworzyć czytelne i interesujące materiały
reklamowe przeznaczone głównie do publikacji w Internecie.
2. Program wykładów
2.1 Wprowadzenie
1) Typy grafik, parametry plików graficznych, przestrzenie barw, tryby pracy,
formaty zapisu grafiki
2) Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami interfejsu programu graficznego do
grafiki rastrowej
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2.2 Wstęp do kompozycji
1) Rodzaje kompozycji, podstawowe elementy kompozycji
2) Zasady tworzenia kompozycji w grafice
2.3 Retusz fotografii i obróbka tonalna zdjęć
1) Podstawowe parametry zdjęcia. Techniki robienia zdjęć
2) Narzędzia i techniki do obróbki tonalnej i retuszu fotografii
2.4 Artystyczna obróbka zdjęć
1) Efekty artystyczne i ich znaczenie dla zdjęć
2) Kolaże artystyczne
2.5 Materiały przeznaczone do druku
1) Plakat, ulotka
2) Typografia
2.6 Techniki kreatywnej kompozycji elementów graficznych
1) Fotomontaż
2) Grafika modna dla Internetu
2.7 Projektowanie infografik
1) Infografiki
2) Projektowanie i zastosowanie
2.8 Zaawansowane efekty graficzne
1) Filtry i efekty artystyczne
2) Narzędzia niestandardowe
2.9 Efekt 3D
1) Wykorzystanie efektu 3D
2) Własności tekstu 3D
3. Program ćwiczeń
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują retusz i obróbkę zdjęć cyfrowych oraz fotomontaż obrazów.
Ponadto w ramach zajęć laboratoryjnych studenci tworzą projekty kompozycji graficznych
w podanej przez prowadzącego tematyce i spełniających określone kryteria.
3.1 Kompozycja jesienna
1) Umiejętność dobierania barw w kompozycji, praca z pędzlami i kształtami
2) Ćwiczenie z różnymi typami kompozycji
3.2 Korekta zdjęć
1) Zmiana tonacji zdjęcia. Poprawa parametrów zdjęcia, kadrowanie
2) Praca z krzywymi, poziomami i filtrami fotograficznymi. Zamiana zdjęcia
kolorowego na czarno-białe
3.3 Retusz zdjęć
1) Retusz skóry twarzy, usuwanie przebarwień i blizn. Rozjaśnianie pod oczami
2) Dodawanie efektu zmarszczek na twarzy. Zniekształcenia obrazu
3.4 Tworzenie fotokolażu
1) Zabawa z warstwami, dodawanie efektów artystycznych
2) Korekta tonalna obrazu
3.5 Projektowanie typografii ulotki produktu
1) Stworzenie projektu graficznego ulotki
2) Zaprojektowanie typografii
3.6 Projektowanie dla Internetu
1) Banera
2) Elementów nawigacji, przycisków
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3.7 Infografiki
1) Projektowanie infografiki pod konkretne zastosowanie
2) Stworzenie przykładu posta wykorzystującego tą infografikę
3.8 Kartka świąteczna
1) Projekt kartki w stylu retro/nowoczesnym
2) Zaprojektowanie typografii kartki
3.9 Plakat do książki/filmu/wydarzenia artystycznego
1) Projekt plakatu z elementami 3D
2) Zaprojektowanie typografii

Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Podstawy grafiki”
Poziom A (bardzo dobry)
1) Projekt plakatu A4 w tematyce programowania z projektem podłużnego banera o
rozmiarach 350px x 1300px
2) Projekt plakatu A4 w tematyce administracji sieci z projektem banera 360px x 760px
3) Projekt plakatu A4 w tematyce webdeveloper z projektem posta na FB
4) Projekt infografiki w tematyce IT, z projektem posta na FB
Poziom C (dobry)
1)
2)
3)
4)

Projekt ulotki A5 w tematyce programowania
Projekt ulotki A5 w tematyce administracji sieci
Projekt ulotki A5 w tematyce webdeveloper
Projekt infografiki w tematyce IT

Poziom E (dostateczny)
1)
2)
3)
4)

Projekt kartki świątecznej
Projekt kartki okazjonalnej
Projekt banera w tematyce konkursu z programowania
Projekt banera na wydarzenie kulturalne

4. Cel Przedmiot edukacyjnego „Podstawy multimediów”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy multimediów” jest zapoznanie studentów
z podstawami tworzenia i technik obróbki plików audio i video.
4.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy multimediów” studenci będą znali zasady tworzenia
prezentacji audio-wizualnych i rozumieli charakterystyki poszczególnych formatów dla plików
audio i video.
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2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy multimediów” studenci będą umieli tworzyć
prezentacje multimedialne, nagrywać krótkie filmiki instruktażowe oraz dokonywać obróbki
animacji 2D.
3) Kompetencje społeczne
Student jest świadomy konieczności ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania
wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Znajomość podstawowych
i zaawansowanych technik tworzenia i obróbki plików audio i video sprawi, że student będzie
potrafił umiejętnie wykorzystywać różne formy transferu informacji tj. tekst, grafika statyczna,
dźwięk, animacja i video w celu tworzenia skutecznego przekazu medialnego.
5. Program wykładów
5.1 Wprowadzenie
1) Multimedia - definicja, cechy i zastosowanie
2) Formy przekazu multimedialnego - prezentacja multimedialna
5.2 Dźwięk - analogowy i cyfrowy
1) Rejestracja i przetwarzanie dźwięku, karty dźwiękowe
2) Dźwięk 3D, kompresja i formaty audio
5.3 Audacity - warsztaty z dźwiękiem
1) Tworzenie i edycja ścieżek dźwiękowych, miksowanie dźwięku
2) Nagrywanie klipów, dodawanie dźwięku do animacji
5.4 Video a multimedia
1) Cyfrowe formaty video, montaż liniowy i nieliniowy
2) Kompresja plików video
5.5 Filmy instruktażowe
1) Zasady korzystania z CamStudio
2) Tworzenie i obróbka filmu instruktażowego
5.6 Praca z VirtualDub-em
1) Interfejs programu VirtualDub
2) Podstawowe funkcje VirtualDub-a
6. Program ćwiczeń
W ramach Laboratorium studenci wykonują indywidualne ćwiczenia z zakresu tworzenia
i obróbki cyfrowej dźwięku i materiału video.
Tematy ćwiczeń:
Poziom: A (bardzo dobry)
1) Tutorial w formie filmu instruktażowego na temat związany z tworzeniem
prezentacji multimedialnej (tematyka informatyka)
2) Animacja z dźwiękiem (tematyka informatyka)
3) Klip video z tekstem (tematyka zawodowa)
4) Klip video z muzyką(tematyka zawodowa)
5) Animacja z tekstem (tematyka informatyka)
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6) Multimedialna prezentacja z animacją i filmem instruktażowym (tematyka
informatyka)
Poziom: C (dobry)
1) Krótki filmik instruktażowy (tematyka-informatyka)
2) Krótka animacja (tematyka-informatyka)
3) Krótki klip video z tekstem (tematyka zawodowa)
4) Krótki klip video (tematyka-zawodowa)
5) Własne nagranie dźwiękowe
6) Multimedialna prezentacja z elementami animacji tekstu i obrazu
Poziom: E (dostateczny)
1) Prezentacja z elementami animacji
2) Animowany album zdjęć
3) Animowana wizytówka
4) Animowane zdjęcie z fragmentem ścieżki audio
5) Animowane zdjęcie z animowanym tekstem
6) Prezentacja z podkładem audio
7. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Podstawy grafiki komputerowej” można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy multimediów” - jest
uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Laboratorium”. Ocena
ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów”
i „Laboratorium”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Podstawy multimediów” do końca sesji –
Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki
powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawany jest Projekt
wykonany na ocenę co najmniej dobrą (C). W takim przypadku student otrzymuje taką
samą ocenę z Wykładów oraz Projektu.
Projekt wykonany na ocenę E lub D, stanowi zaliczenie Ćwiczeń Projektowych.
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7.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny
z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki
zaliczania „Wykładów” w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w
terminach T1 lub T2) są zaliczane w formie pisemnej na kartach dostarczonych przez dziekanat
(koloru czerwonego).
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności : A, B lub C.
Wyboru tematów zaliczeniowych/egzaminacyjnych dokonuje dziekan – z listy tematów
zawartych w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy multimediów”.
Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia trudności.
Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych tematów.
Tematy na zaliczenie „wykładów”:
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Formaty cyfrowego dźwieku
2) Formaty cyfrowego video
3) Montaż liniowy i nieliniowy video
4) Konwersja analogowo-cyfrowa sygnału audio
5) Kompresja plików video
6) Karty dźwiękowe
Poziom C, (dobry)
1) Dźwięk analogowy
2) Dźwięk cyfrowy
3) Kompresja dźwięku
4) Dźwięk 3D
5) Multimedialne bazy danych
6) Kamery cyfrowe
Poziom E, (dostateczny)
1) Formy przekazu multimedialnego
2) Cechy przekazu multimedialnego
3) Zastosowanie multimediów
4) Oprogramowanie multimedialne
5) Źródła danych multimedialnych
6) Klasyfikacja systemów multimedialnych
7.2 Szczegółowe warunki zaliczenia Projektów
Indywidualny Temat Projektu wybiera student (w ramach ćwiczeń laboratoryjnych) – z listy
tematów, zawartej w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy
multimediów”.
Zaliczenie z „Laboratorium” powinno być zrealizowane na podstawie dzieła-projektu
graficznego oddanego w formie elektronicznej na nośniku CD lub powinno być przesłane jako
załącznik do emaila – na określony adres. Adres email dla każdego Przedmiotu edukacyjnego
podaje Dziekan – przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Projekt musi być zreferowany –
na zajęciach przed sesją lub na zaliczaniu w sesji.
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Zaliczenie „Laboratorium” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć laboratoryjnych
(przed sesją). Zaliczanie „Laboratorium” w sesji polega na uzyskaniu pozytywnej oceny
z referowania Projektu. W przypadku zaliczania „Laboratorium” w dwóch terminach – jego
temat nie ulega zmianie.
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

PODSTAWY PROGRAMOWANIA
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: I
Przedmioty edukacyjne
programowania:

realizowane

w

ramach

modułu

edukacyjnego

Podstawy

a) Pierwsza połowa semestru I
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Podstawy programowania_1
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru I
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Podstawy programowania_2
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Podstawy programowania_1”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy programowania-1” jest przekazanie studentom
elementarnych zasad myślenia algorytmicznego w języku programowania Java.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy programowania-1” studenci będą posiadali
podstawową wiedzę na temat zagadnień związanych z algorytmicznym rozwiązywaniem
problemów. Ponadto, nauczą się elementarnych struktur języka Java.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy programowania-1” studenci będą posiadać
umiejętności w zakresie instalacji środowisk programistycznych, projektowania i tworzenia
prostych programów, rozwiązujących różne problemy.
3) Kompetencje społeczne
Kompetencje społeczne studentów po przedmiocie „Podstawy programowania-1” polegają na
zastosowaniu umiejętności programistycznych na potrzeby rynku pracy.
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2. Program wykładów
2.1 Instalacja środowiska programistycznego
1) Instalacja JDK
2) Instalacja IntelliJ IDEA
2.2 Podstawy języka Java
1) Nazewnictwo-stosowane konwencje, kolejność działań
2) Zmienne, typy danych
2.3 Tworzenie i konfiguracja projektu w IntelliJ
1) Tworzenie nowych projektów, tworzenie klas
2) Tworzenie konfiguracji startowych
2.4 Przepływ wykonania programu
1) Metoda main
2) Instrukcje warunkowe if, else
2.5 Pętle
1) Pętle „for”, składnia i przykłady
2) Modyfikacje przepływu przez pętle for: break, continue
2.6 Tablice
1) Deklaracja i alokacja dla tablic statycznych
2) Zaawansowane działania na tablicach: sortowanie
2.7 Repetytorium
1) Przykłady zadań z pętlami
2) Zaawansowane przykłady stosowania tablic
3. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń (laboratorium) studenci uczą się podstaw programowania w języku
obiektowym Java.
Tematy Ćwiczeń laboratoryjnych:
Poziom: A (bardzo dobry)
1) Zdefiniować tablicę liczb całkowitych (1000 elementów, mającej postać
{1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0……}), wypisać na ekranie zawartość tablicy.
2) Stworzyć tablicę 50 liczb całkowitych z przedziału 1...100, wyznaczyć średnią
arytmetyczną wszystkich elementów tablicy i sprawdzić ile elementów jest
większych a ile mniejszych od średniej.
3) Zdefiniować tablicę 10x10 liczb całkowitych z przedziału [-5,....,5], znaleźć
najmniejszy i największy elementu tablicy.
4) Napisać funkcję, która biorąc liczby double a,b,c (współczynniki w równaniu
kwadratowym a x^2 + bx + c = 0) zwraca mniejsze z rozwiązań tego równania.
Poziom: C (dobry)
1) Napisać program, który dla zadanej liczby całkowitej, dodatniej np. 5 wypisuje na
ekranie, wszystkie liczby naturalne mniejsze lub równe tej liczbie.
2) Napisać program, który losuje sześciocyfrową liczbę całkowitą a następnie
wykonuje sumowanie cyfr tej liczby oraz wyznacza średnią arytmetyczną jej cyfr.
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3) Napisać program, który dla zadanej 4 cyfrowej liczby całkowitej wyznacza średnie
arytmetyczne z jej parzystych i nieparzystych cyfr i sprawdza która z nich jest
większa.
4) Napisać program, który sprawdza czy podana liczba całkowita, dodatnia jest liczbą
pierwszą.
5) Napisać program, który znajduje i wypisuje wszystkie podzielniki dla podanej
liczby całkowitej, dodatniej oraz wyświetla komunikat o liczbie znalezionych
podzielników.
6) Napisać program, który w zależności od podanej liczby całkowitej n wypisuje na
ekranie następujące komunikaty:
- dla n<0, „Jesteś poza skalą”
- dla n=0, „Trafiłeś w dziesiątkę”
- dla n>0, „Jesteś blisko!”
Poziom: E (dostateczny)
1) Wypisać na ekran swoje imię i nazwisko
2) Zdefiniować liczbę całkowitą k; przypisać 151 do k; spowodować, by k było równe
k/10; wypisać k
3) Z liczb całkowitych [0...1000] wypisać podzielne przez 11 i 17.
4) Zadana jest liczba całkowita k (np. k=53); sprawdzić, czy istnieją liczby “a” i “b”
takie, by a*a + b*b == k (wskazówka: trzeba zrobić pętle po a i po b i sprawdzić
warunek).
5) Wyznaczyć ile istnieje liczb między 20 a 110 (110 wyłączając, 20 włączając)
niepodzielnych przez 2 i (jednocześnie) niepodzielnych przez 5,
6) Spośród liczb k=20...110 (ze 110 włącznie) znaleźć najmniejszą wartość
iloczynu (k-50)*(k-50).
4. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Podstawy informatyki-1” można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy informatyki-1” - jest uzyskanie
pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Ćwiczeń laboratoryjnych”. Ocena
ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów”
i „Laboratorium”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Podstawy informatyki-1” do końca sesji –
Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki
powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
a) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
b) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
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c) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
4.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny ze
sprawdzianów przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki zaliczania
„Wykładów” w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w terminach
T1 lub T2) są zaliczane w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego w laboratorium
komputerowym.
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności : A, B lub C.
Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia trudności.
Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych tematów.
Tematy na zaliczenie „wykładów”:
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Definiowanie tablic i praca z nimi
2) Definiowanie własnych funkcji (wewnątrz głównej klasy)
3) Metody i ich parametry
4) Klasy, pola statyczne;
Poziom C, (dobry)
1) Instrukcje warunkowe, warunki wielokrotnie złożone
2) Warunki logiczne i ich negacje
3) Adresowanie określonej pozycji w tablicy
4) Wyłączanie podkreślania polskiej składni w IntelliJ
5) Inicjalizacja tablicy, automatyczna obsługa elementów tablicy
6) Funkcje zwracające string
Poziom E, (dostateczny)
1) Układanie kodu, ukrywanie, pokazywanie konsoli
2) Wypisywanie zmiennych
3) Tworzenie pętli
4) Deklarowanie zmiennych i przypisywanie im wartości
5) Operatory porównania oraz operacje logiczne && (and) || (or)
6) Operacje arytmetyczne typu */%+-, ++
4.2 Szczegółowe warunki zaliczenia Laboratoriów
Tematy na zaliczenie części laboratoryjnej zawarte są w programie kształcenia Przedmiotu
edukacyjnego „Podstawy informatyki-1”.
Zaliczenie z „Laboratorium” powinno być zrealizowane na podstawie wykonania przez
studenta jednego z zadań podanych przez prowadzącego ćwiczenia.
Zaliczenie „Laboratorium” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć laboratoryjnych
(przed sesją). W przypadku zaliczania „Laboratorium” w dwóch terminach – zadania mogą ulec

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 15

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

nieznacznej zmianie, przy czym liczy się ocena, którą student uzyska na drugim terminie
zaliczenia.
5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Podstawy programowania_2”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy programowania_2” jest zapoznanie studentów
z zaawansowanymi technikami programowania w języku Java, w tym z obiektowo
zorientowanym paradygmatem programowania.
5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy programowania_2” studenci będą posiadali
rozszerzoną wiedzę na temat metod tworzenia obiektowych aplikacji Javy oraz projektowania
i wykorzystywania interfejsów graficznych.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy programowania_2” studenci będą posiadać
umiejętności z zakresu efektywnego tworzenia użytecznych aplikacji javowych.
3) Kompetencje społeczne
Kompetencje społeczne studentów po przedmiocie „Podstawy programowania_2” polegają na
wykorzystaniu programowania obiektowego i zdarzeniowego do tworzenia użytecznych
i efektywnych aplikacji na potrzeby klienta.
6. Program wykładów
6.1 Wstęp do programowania obiektowego
1) Paradygmat programowania obiektowego
2) Proste przykłady klas z danymi i metodami
6.2 Wykorzystanie klas w programach
1) Definicja i kreacja instancji klas
2) Konstruktor klasy
6.3 Poziom dostępu do elementów klas
1) Dostęp public i private, wykorzystanie w praktyce
2) Najlepsze zasady dla kreowania bezpiecznych obiektów
6.4 Polimorfizm w Javie
1) Interfejsy: zastosowanie i implementacja
2) Dziedziczenie i polimorfizm
6.5 Przykłady polimorfizmu w bibliotece standardowej Javy
1) Klasy dziedziczące interfejs List<>
2) Klasy dziedziczące interfejs Set<>, podstawy UML
6.6 Projektowanie i wykorzystanie GUI w Java
1) Projektowanie GUI w InetlliJ IDEA
2) Programowanie i obsługa zdarzeń
6.7 Repetytorium
1) Kontenery i dodawanie komponentów do kontenera
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2) Obsługa zdarzeń
7. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń (laboratorium) studenci uczą się zaawansowanych technik programowania
w języku obiektowym Java.
Tematy Ćwiczeń laboratoryjnych:
Poziom: A (bardzo dobry)
1) Rozwiązać dowolny problem typu Division I Middle z topcoder.com
2) Zaprojektować i zaimplementować użyteczne GUI np. informujące o stanie
interfejsów sieciowych systemu operacyjnego
3) Wczytać słownik polskich słów z pliku, oraz znaleźć wszystkie słowa które
zawierają litery znajdujące się również w słowie PROGRAMISTA
4) Wykorzystując polimorfizm zaimplementować drzewo BST przechowujące liczby
naturalne.
5) Napisać aplikację okienkową – licznik, która zawiera etykietę z jego aktualnym
stanem oraz przyciski służące do jego zmniejszenia/zwiększenia.
Poziom: C (dobry)
1) Stworzyć menu zawierające 3 zakładki „Pierwszy”, „Drugi” i „Trzeci” przy czym
zakładka „Drugi” posiada dodatkowo podmenu z elementami: „Podstawowy” i
„Zaawansowany”. Kliknięcie na „Zaawansowany” wyświetla komunikat: „Brak
zadań w tej kategorii”. Natomiast kliknięcie na „Podstawowy” wyświetla ekran z
polem tekstowym i butonem „Zamknij”, który po kliknięciu zamyka aplikację.
2) Stworzenie aplikacji, która wczytuje zawartość pliku test.txt do okna dialogowego
a następnie zapisuje ją do pliku nowy.txt.
3) Wyliczyć resztę z podzielenia 1000! przez 100000009
4) Wyliczyć resztę z podzielenia liczby (1234567)^(1000000) [do potęgi] przez 1e9+9
5) Zaproponować i zaimplementować prosty interfejs realizujący logowanie do
aplikacji Javy
6) Znaleźć rozwiązania równania a^2 + b^2 = c^2 + d^2 dla a,b,c,d < 1000
Poziom: E (dostateczny)
1) Stworzyć klasę z statycznym polem, i pokazać czym różni się pole statyczne od
zwykłego.
2) Zaimplementować klasę „punkt3d” z typowymi działaniami na wektorach
trójwymiarowych
3) Zaimplementować klasę „para” składającą się z dwóch niezależnych int-ów
4) Pokazać typowe działania na klasie HashSet<>, i omówić ich złożoność
obliczeniową
5) Pokazać typowe działania na klasie ArrayList<> i omówić ich złożoność
obliczeniową.
8. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Podstawy programowania_2” można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
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T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy programowania_2” - jest
uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Ćwiczeń laboratoryjnych”.
Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów”
i „Laboratorium”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Podstawy programowania_2” do końca
sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki
powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny:
a) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
b) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
c) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
8.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny ze
sprawdzianów przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki zaliczania
„Wykładów” w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w terminach
T1 lub T2) są zaliczane w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego w laboratorium
komputerowym.
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności: A, B lub C. Z
wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia trudności.
Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych tematów.
Tematy na zaliczenie „wykładów”:
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Hermetyzacja danych
2) Dziedziczenie i polimorfizm
3) Definiowanie szablonów klas i funkcji
4) Elementy UM
Poziom C, (dobry)
1) Złożoność obliczeniowa typowych struktur danych w Java
2) Interfejsy i ich implementacje
3) Rozszerzenia i zasady override
4) Zasada tworzenia GUI w Java
Poziom E, (dostateczny)
1) Statyczne metody i pola klas
2) Typowe przykłady klas
3) Wykorzystanie obiektowych własności klas biblioteki standardowej
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8.2 Szczegółowe warunki zaliczenia Laboratoriów
Tematy na zaliczenie części laboratoryjnej zawarte są w programie kształcenia Przedmiotu
edukacyjnego „Podstawy programowania_2”.
Zaliczenie z „Laboratorium” powinno być zrealizowane na podstawie wykonania przez
studenta jednego z zadań podanych przez prowadzącego ćwiczenia.
Zaliczenie „Laboratorium” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć laboratoryjnych
(przed sesją). W przypadku zaliczania „Laboratorium” w dwóch terminach – zagadnienia mogą
ulec nieznacznej zmianie, przy czym liczy się ocena, którą student uzyska na drugim terminie
zaliczenia.
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

JĘZYK OBCY
Wymiar punktów ECTS: 1,0
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: I
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Język Obcy:
a) Pierwsza połowa semestru I
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Język angielski_1
Wymiar punktów ECTS: 0,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru I
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Język angielski_2
Wymiar punktów: 0,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Język angielski_1”
Celem przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” jest doskonalenie wszystkich sprawności
językowych takich jak: mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem
a w szczególności znajomości języka obcego z elementami języka specjalistycznego
(w zakresie informatyki) tj:
- zapoznanie studentów ze słownictwem specjalistycznym w zakresie technologii
informacyjnej oraz ćwiczenia struktur gramatycznych na poziomie B1.
- wykształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem angielskim
zawodowym w zakresie komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy na poziomie
B1.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Na podstawie uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” student
posiądzie wiedzę lingwistyczną w ramach czterech sprawności językowych: czytania,
słuchania, pisania i mówienia na poziomie B1.
2) Umiejętności
Student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych
wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, uczelni, czasu
wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się
zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste,
spójne wypowiedzi na tematy, które są mu znane lub które go interesują. Potrafi opisywać
doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź
wyjaśniając swoje opinie i plany.
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3) Kompetencje społeczne
Materiał dobierany do przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” ma za zadanie kształtować
pozytywne cechy osobowości studentów (zagadnienia związane z nowoczesną technologią,
zagadnienia z zakresu biznesu i ekologii). Dobra znajomość języka angielskiego pozwoli
studentom odnaleźć się na rynku pracy również zagranicznym, nawiązać nowe kontakty
w biznesie, zakładać własne firmy z udziałem zagranicznego kapitału. Student wykazuje się
pozytywnym podejściem do nauki języka obcego na poziomie B1 oraz jest świadomy wagi
uczenia się języków obcych poprzez samokształcenie i samodoskonalenie językowe dzięki
oglądaniu materiałów filmowych związanych z branżą informatyczną w oryginale, czytaniu
publikacji obcojęzycznych, użyciu Internetu. Student jest aktywny w procesie uczenia się
języka angielskiego.
2. Program lektoratów
W ramach lektoratu studenci wykonują projekt tłumaczeniowy z języka angielskiego na język
polski na podstawie materiałów dostarczonych przez osobę prowadzącą zajęcia. Projekt
wykonywany jest w grupach dwuosobowych w każdej połowie semestru.
2.1 Assessment test
2.2 Introduction to the subject. Self-presentation
2.3 The importance of IT
2.4 Computers make the world smaller and smarter
2.5 Computer architecture
2.6 Cache memory
2.7 Computer applications
2.8 Data mining
2.9 Peripherals
2.10 Bazillion drive
2.11 Computer use and operation
2.12 Operating systems: Hidden software
2.13 Linux
2.14 Graphical user interface
2.15 User interfaces
2.16 Revision
2.17 Application programs
2.18 Application service providers
2.19 Multimedia.
2.20 MP3
2.21 MPEG
2.22 Computing support
2.23 Networks
2.24 Wireless networking
2.25 Network communications
2.26 The Internet
2.27 Warnings
2.28 ISP
2.29 TCP/IP
2.30 The World Wide Web
2.31 Buffering
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2.32 Search engines
2.33 Email protocols
2.34 Websites
2.35 Creating websites
2.36 Revision
3. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Język angielski” można zaliczyć w terminach:
T0: zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1: pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” jest uzyskanie
pozytywnej oceny z lektoratów oraz zaliczenie projektu tłumaczeniowego wykonanego w
dwuosobowych grupach.
Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z lektoratów
i projektu tłumaczeniowego.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Język angielski” do końca sesji – przedmiot
edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki powtarzania
przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny:
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
3.1

Szczegółowe warunki zaliczenia lektoratów

Lektoraty mogą są zaliczane w terminie T0 i T1 na podstawie pozytywnej oceny obliczanej
jako średnia ze wszystkich ocen uzyskanych podczas zajęć dydaktycznych.
Oceny są uzyskiwane przede wszystkim za wypowiedzi ustne przygotowywane na podstawie
materiału stymulacyjnego w postaci tekstów dotyczących tematyki informatycznej
i technicznej skorelowanej z potrzebami studentów na kierunku Informatyka.
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

PODSTAWY GRAFIKI 3D
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: I
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Podstawy Grafiki 3D:
a) Pierwsza połowa semestru I
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Wstęp do grafiki 3D
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru I
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Wstęp do Animacji 3D
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Wstęp do grafiki 3D”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Wstęp do grafiki 3D” jest zapoznanie studentów
z narzędziami do tworzenia grafiki 3D np. Blenderem oraz prawidłowymi, pod kątem tworzenia
gier komputerowych, technikami modelowania obiektów w przestrzeni 3D. Studenci,
korzystający z kursu podstawowego modelowania w 3D, uczą się tworzenia i nakładania
materiałów i tekstur przestrzennych w silnikach renderujących tj. Blender Render lub Cycles
Render.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Wstęp do grafiki 3D” studenci będą posiadali wiedzę na temat
podstawowych technik modelowania i edycji własności fizycznych obiektów, przy użyciu
środowiska graficznego Blender. Zapoznają się z podstawowymi parametrami technicznymi
mającymi wpływ na wydajność pracy narzędzia oraz poznają techniki optymalizacji modeli
pod kątem ich wykorzystania do gier komputerowych.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Wstęp do grafiki 3D” studenci nabędą praktyczne umiejętności
efektywnego posługiwania się narzędziami umożliwiającymi tworzenie i edycję własności
modeli 3D elementów wirtualnej rzeczywistości oraz będą potrafili przygotowywać własne
materiały i tekstury, które następnie będą nakładali na wymodelowane obiekty. Ponadto nauczą
się efektywnie wykorzystywać różne formy oświetlenia przestrzeni sceny oraz ustawiać
optymalne warunki renderingu.
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3) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Wstęp do grafiki 3D”, student będzie potrafił pracować
samodzielnie i miał świadomość konieczności ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.
Znajomość podstawowych i zaawansowanych technik tworzenia i obróbki modeli 3D
w programach typu Blender/3D Maya/3DMax sprawia, że studenci mogą angażować się
w realizację różnego rodzaju projektów komercyjnych z dbałością o wysoki standard wyników
swoich prac.
2. Program wykładów
2.1 Wprowadzenie
1) Przykłady programów do tworzenia grafiki 3D (różnice pomiędzy narzędziami,
udział programów w rynku w branży gier komputerowych, pozytywne
i negatywne aspekty pracy z narzędziami do grafiki 3D)
2) Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami w Blenderze (interfejs, dostępne
rozszerzenia)
2.2 Wstęp do modelowania w 3D
1) Tryby pracy, przełączanie widoków. Typy obiektów i podstawowe transformacje
na nich. Sceny i przestrzenie robocze. Automatyzacja pracy w Blenderze (skróty
klawiszowe)
2) Edycja proporcjonalna/nieproporcjonalna węzłów, krawędzi i ścianek siatki
obiektu. Normalne i ich wpływ na siatkę obiektu
2.3 Własności silników renderujących Blender Render i Cycles Render
1) Ustawienia dla efektywnego renderowania scen
2) Kamera i różne rodzaje oświetlenia sceny
2.4 Materiały i tekstury
1) Biblioteki gotowych materiałów
2) Tekstury i mapy UV
2.5 Zaawansowane techniki modelowania obiektów 3D
1) Modyfikatory
2) Praca w trybie Sculpt mode
2.6 Systemy cząsteczkowe
1) Rodzaje systemów cząsteczkowych
2) Modelowanie obiektów z wykorzystaniem cząsteczek
2.7 Zaawansowane modyfikatory kształtów
1) Wykorzystanie modyfikatorów deformujących powierzchnię obiektu
2) Wykorzystanie modyfikatora Mirror oraz Array
2.8 Obiekty typu krzywych
1) Praca z krzywymi Beziera
2) Własności krzywych i rodzaje wykorzystania
2.9 Tekst
1) Praca z tekstem
2) Zaawansowane efekty na tekście
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3. Program ćwiczeń
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują modelowanie, nakładanie materiałów i tekstur oraz
renderowanie fragmentów przestrzeni znajdującej się wewnątrz lub na zewnątrz budynku jak
również kształtowanie obiektów należących do świata martwego, pojazdów mechanicznych
i elementów roślinnych.
3.1 Zapoznanie się z GUI Blendera
1) Przechodzenie pomiędzy widokami pracy. Wstawianie obiektów typu siatki
na scenę, przenoszenie obiektów między warstwami i wykonywanie prostych
transformacji na obiektach w trybie Object
2) Modyfikacja proporcjonalna i nieproporcjonalna siatki obiektów. Dodawanie
krawędzi, nadbudowywanie ścianek, zaokrąglanie krawędzi i rogów. Wstępna
optymalizacja pod kątem gier
3.2 Zapoznanie się z renderami w Blenderze
1) Ustawienie oświetlenia sceny. Dobór natężenia i właściwości źródła światła.
Oświetlenie typu Ambient Occlusion
2) Ustawienie kamery i parametrów renderingu. Formaty zapisu obrazu sceny
3.3 Scena stołu z zastawą kuchenną
1) Modelowanie obiektów- filiżanek, kubków, sztućców
2) Dodawanie materiału do obiektu (zmiana właściwości materiałów)
3.4 Tworzenie skomplikowanych modeli elementów ekwipunku postaci z gry
1) Modelowanie elementu ekwipunku np. latarki lub walkie-talkie pod kątem
gry komputerowej
2) Dodawanie materiałów, przygotowywanie siatki do nałożenia tekstur
(tworzenie map UV)
3.5 Modelowanie elementów wyposażenia biurowego
1) Modelowanie myszki, klawiatury, monitora, nakładanie tekstur obrazowych
na powierzchnię obiektu (opisy klawiszy, logo na myszce)
2) Modelowanie krzesła
3.6 Zaawansowane modelowanie elementów 3D
1) Modelowanie wybranego elementu roślinnego z wykorzystaniem plug-in
Tree oraz modyfikatora Array
2) Zmiana właściwości obiektów, konwersja do obiektów typu siatki,
nakładanie materiałów
3.7 Scena przedstawiająca element natury
1) Modelowanie brył owoców w oparciu o obiekty typu Mesh i Curve,
tworzenie pojemnika na obiekty
2) Dodawanie tekstury przestrzennej do powierzchni owocu, teksturowanie
obrazem, malowanie tekstur
3.8 Model elementu ozdobnego
1) Modelowanie żarówki i breloczka z wykorzystaniem cząsteczek
2) Materiały typu Emission, oświetlenie wolumetryczne i inne efekty świetlne
3.9 Logo w 3D
1) Modelowanie logo sklepu rowerowego z tekstu, model koła rowerowego
2) Nakładanie materiału i tekstur, dodatkowe efekty
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Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Wstęp do grafiki 3D”
Poziom A (bardzo dobry)
1) Projekt stanowiska biurowego składający się z biurka, krzesła biurowego, tablicy
korkowej, laptopa, myszki oraz kwiatka w doniczce
2) Projekt sceny górskiej chatki na hali z ławeczką i płotkiem
3) Projekt roweru przy drzewie
4) Projekt reklamy 3D w tematyce ekologicznej
5) Projekt sceny w kuchni ze zlewem i stojącymi w koszyku owocami
Poziom C (dobry)
1) Laptop firmy Apple z podstawką i myszką
2) Modele urządzeń typu smartphone i smartwatch
3) Projekt elementu wyposażenia postaci z gry np. element oręża z pasem, kołczan z
łukiem i strzałami itd.
4) Projekt sofy w stylu rustykalnym z poduszką (pokrytą materiałem z włosami)
5) Projekt klucza z breloczkiem- forma reklamy firmy
Poziom E (dostateczny)
1)
2)
3)
4)
5)

Projekt przestrzennego logo w postaci lodowych brył
Projekt pucharka z kawałkami owoców i rurką
Projekt lampy w stylu industrialnym z samymi żarówkami
Projekt dekoracji świątecznej
Projekt nożyczek z futerałem

4. Cel Przedmiot edukacyjnego „Wstęp do Animacji 3D”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Wstęp do Animacji 3D” jest zapoznanie studentów
z podstawami technik tworzenia animacji poklatkowej w przestrzeni roboczej Blendera,
z użyciem narzędzi tj. edytora krzywych F-curves oraz arkusza Dopesheet.
4.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Wstęp do Animacji 3D” studenci będą posiadali podstawową
wiedzę na temat narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu animacji poklatkowej oraz
poznają zasady symulacji zjawisk fizycznych w Blenderze.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Wstęp do animacji 3D " studenci będą posiadali praktyczne
umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi Blendera do tworzenia ciekawych
i profesjonalnie wyglądających animacji oraz symulowania podstawowych zjawisk fizycznych
tj. zderzenia ciał sztywnych, symulacje płomienia i dymu oraz własności fizycznych
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materiałów. Ponadto będą potrafili wykorzystywać zaawansowane opcje video edytora
Blendera do tworzenia przejść pomiędzy klatkami animacji oraz nauczą się optymalizować
parametry renderingu filmów animowanych.
3) Kompetencje społeczne
Student potrafi pracować samodzielnie i ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia
swoich umiejętności. Znajomość podstawowych i zaawansowanych technik tworzenia
i obróbki animacji w programach typu CAD sprawia, że studenci mogą angażować się
w realizację różnego rodzaju projektów komercyjnych z dbałością o wysoki standard wyników
swoich prac.
5. Program wykładów
5.1 Wprowadzenie do animacji w Blenderze
1) Omówienie podstawowych narzędzi Blendera wykorzystywanych w tworzeniu
animacji tj. Dopesheet edytor, Krzywe IPO, Timeline
2) Omówienie podstaw tworzenia animacji w oparciu o klatki kluczowe
5.2 Podstawowa animacja obiektów
1) Do czego służą ShapeKeys
2) Modyfikator Build, więzy ruchu
5.3 Podstawy symulacji fizyki w Blenderze
1) Właściwości fizyczne obiektów typu Cloth
2) Symulacja zachowania materiału pod wpływem czynników zewnętrznych np.
wiatru, inne siły działające na ciało
5.4 Symulowanie fizyki ciała sztywnego
1) Rodzaje ciał sztywnych - symulacja zjawiska kolizji
2) Przykłady zjawisk kolizji, wtyczka "cell fracture"
5.5 Zaawansowane techniki animacji cieczy
1) Modelowanie cieczy
2) Przykłady animacji zachowania cieczy w obecności barier zewnętrznych i
innych obiektów oddziałujących fizycznie z cieczą
5.6 Dynamic painting
1) Narzędzie Brush/Canvas
2) Tworzenie map oddziaływania
5.7 Animacja ognia i dymu
1) Techniki animacji ognia - świeczka i ognisko
2) Wykorzystanie animacji dymu w przykładach
6. Program ćwiczeń
Ćwiczenia polegają na wykonywaniu przez studentów projektów animacji w oparciu
o przedstawiane przez prowadzącego praktyczne przykłady. W trakcie zajęć studenci realizują
zadania, które mają na celu nabycie przez nich kompetencji niezbędnych na współczesnym
rynku pracy.
6.1 Podstawowa animacja obiektu 3D
1) Wykonanie prostej animacji właściwości obiektu 3D z wykorzystaniem klatek
kluczowych (translacja, zmiana krycia, zmiana materiału itd.)

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 29

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

2) Edycja podstawowych parametrów animacji wykorzystanie Dopesheet oraz
krzywych IPO (zmiana funkcji interpolującej dla przejścia pomiędzy klatkami
animacji)
6.2 Animacja kształtu obiektu 3D
1) Wykorzystanie ShapeKeys w animacji kształtu obiektu
2) Przykłady wykorzystania modyfikatora Build, ruch obiektu po trajektorii
6.3 Symulacja zjawisk fizycznych
1) Tworzenie obiektów typu Cloth, animacja zachowania różnych typów
materiałów
2) Wykorzystanie zjawisk typu wiatr i siły elektrostatyczne do symulacji
oddziaływania obiektów o różnych własnościach fizycznych
6.4 Tworzenie animacji w oparciu o obiekty fizyczne
1) Animacja własności brył sztywnych, kolizja brył sztywnych
2) Symulacja zjawisk fizycznych towarzyszących rozpadaniu się obiektów
6.5 Zaawansowane techniki symulacji fizyki cieczy
1) Symulacja zachowania cieczy w obecności barier i odpływów
2) Optymalizacja właściwości cieczy w naczyniu i otwartej przestrzeni
6.6 Symulacja oddziaływań typu dynamicznego
1) Wykonanie prostej animacji z wykorzystaniem efektu malowania pędzlem na
kanwie
2) Symulacja oddziaływania obiektu z miękkim podłożem- symulacja opony na
miękkim podłożu
6.7 Animacja ognia
1) Przygotowanie do animacji ognia
2) Ustawienia symulacji ognia dla płomienia o profilu świecy oraz paleniska w
kominku

Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Wstęp do Animacji 3D”
Poziom A (bardzo dobry)
1) Scena outdoor/indoor z animacją kolizji piłki nożnej z szybą okna domu (intro z tytułem
animacji i nazwiskiem autora)
2) Animacja spadającej filiżanki z kawą i ciastkiem (+ efekty dźwiękowe)
3) Animacja paleniska w kominku (scena przedstawiająca fragment pokoju z aktywnym
kominkiem)
4) Animacja śladów stóp pozostawianych na piaskowej plaży
5) Animacja kurtyny przed rozpoczynającym się przedstawieniem w teatrze
Poziom C (dobry)
1) Scena z budynkiem jednorodzinnym i powiewającymi flagami Polski i EU przy
głównym wejściu
2) Scena z umywalką i kapiącym kranem
3) Scena z ławeczką i poruszającymi się na wietrze drzewami
4) Animacja palącej się świecy na stole w bibliotece
5) Animacja spadającej do szklanki z wodą kostki lodu

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 30

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

Poziom E (dostateczny)
1) Animacja topniejącego znaku firmowego/logo, poruszającego się po trajektorii
2) Animacja ruchu wskazówek zegara na tarczy
3) Animacja wpadającej do bramki piłki
4) Animacja spadającej zasłony okiennej
5) Dowolna animacja typu morpho
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

WITRYNY INTERNETOWE
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: I
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Witryny internetowe:
a) Pierwsza połowa semestru I
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Podstawy Internetu
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru I
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Projektowanie witryn internetowych
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Podstawy Internetu”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy Internetu” jest przekazanie studentom wiedzy
dotyczącej podstaw działania i konfigurowania sieci komputerowych.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy Internetu” studenci będą posiadali podstawową
wiedzę na temat działania i użytkowania lokalnych sieci LAN/WAN oraz znali podstawowe
usługi i protokoły sieciowe.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy Internetu” studenci będą posiadać umiejętności
w zakresie konfiguracji połączeń sieciowych, diagnozowania ewentualnych problemów
z połączeniami oraz śledzenia przepływu pakietów.
3) Kompetencje społeczne
Kompetencje społeczne studentów po przedmiocie „Podstawy Internetu” polegają na
zrozumieniu zasad działania Internetu włączając serwery, adresy IP, adresy MAC, porty i ruch
pakietów.
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2. Program wykładów
2.1 Klasyfikacja i standardy sieci lokalnych
1) Topologia sieci LAN/WAN
2) Ruch pakietów i analiza węzłów sieci
2.2 Podstawy nawigacji w środowisku Linux
1) Podstawowe operacje na plikach i katalogach
2) Nawigacja w edytorze NANO
2.3 Komunikacja z serwerami
1) Logowanie przy użyciu SSH
2) Kopiowanie plików przez SCP
2.4 Podstawy routingu w sieci
1) Podstawowe elementy hardware'u sieciowego
2) Protokoły routingu sieciowego: BGP i RIP
2.5 Operacje na strumieniach w Linuxie
1) Działanie strumieni
2) Wykorzystanie programu GREP
2.6 Prawa dostępu i ochrony plików w Linuxie
1) Atrybuty plików
2) Polecenia CHMOD, CHDOWN
3. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń (laboratorium) studenci uczą się praktycznych metod konfiguracji sieci
lokalnych oraz podstaw routingu.
Tematy Ćwiczeń laboratoryjnych:
Poziom: A (bardzo dobry)
1) Przeglądanie i kopiowanie zawartości pliku ping.txt oraz pliku trasowanie.txt
2) Przeglądanie i zmiana uprawnień do pliku test.txt
3) Wyświetlanie aktualnie otwartych portów i określanie statusu połączeń TCP i UDP
4) Szacowanie czasu i jakości połączenia z serwerami rex, 8.8.8.8 (google dns), wp.pl
i caltech.edu
5) Wykonanie polecenia traceroute i analiza wyniku jego działania
6) Odczytywanie adresu bramy IP aktualnej podsieci, odczytywanie liczby skoków
Poziom: C (dobry)
1) Odczyt adresu sieciowego, routowalnego z Internetu oraz adresu IP w sieci lokalnej
2) Wyświetlanie zawartości tabeli trasowania protokołu IP
3) Wyświetlenie listy wszystkich katalogów na serwerze (z prawami dostępu,
wielkością i właścicielami)
4) Wyświetlenie listy wszystkich plików na serwerze (z prawami dostępu, wielkością
i właścicielami)
5) Tworzenie i kopiowanie plików na serwerze
6) Kopiowanie katalogu wraz z jego zawartością z komputera lokalnego na serwer
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Poziom: E (dostateczny)
1) Logowanie na rex
2) IP, porty, socket-y, nawiązywanie połączenia
3) Wyświetlanie nazwy hosta, wersji jądra systemu i architektury
4) Wyświetlanie listy plików i katalogów
5) Kopiowanie i usuwanie plików z zadanym rozszerzeniem
6) Usuwanie, tworzenie i kopiowanie katalogów zaczynających się na określoną literę
4. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Podstawy internetu” można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy internetu” - jest uzyskanie
pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Ćwiczeń laboratoryjnych”. Ocena
ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów”
i „Laboratorium”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Podstawy internetu” do końca sesji –
Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki
powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
a) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
b) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
c) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
4.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny
z „kartkówek” przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki zaliczania
„Wykładów” w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w terminach
T1 lub T2) są zaliczane w formie pisemnej na kartach dostarczonych przez dziekanat.
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności : A, B lub C.
Wyboru tematów zaliczeniowych/egzaminacyjnych dokonuje dziekan – z listy tematów
zawartych w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy internetu”.
Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia trudności.
Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych tematów.
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Tematy na zaliczenie „wykładów”:
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Wymienić i opisać rodzaje sieci komputerowych
2) Wymienić i wyjaśnić co to są protokoły sieciowe
3) Narysować sieć LAN w topologiach szynowej i gwieździstej
4) Narysować sieć LAN w topologiach pierścieniowej i drzewiastej
5) Łączenie sieci komputerowych o różnych klasach i maskach
6) Co to jest brama logiczna sieci LAN
Poziom C, (dobry)
1) Topologie sieci LAN
2) Typy sieci LAN
3) Co to są adresy IP i MAC
4) Usługi oferowane przez program Netstat
5) Podstawowe zadania DNS
6) Najczęściej używane porty komunikacyjne
Poziom E, (dostateczny)
1) Wymienić rodzaje sieci komputerowych
2) Wyjaśnić pojęcia serwer i klient
3) Typy sieci LAN
4) Polecenie PING
5) Śledzenie tras pakietów w systemach Windows i Linux
6) Wyświetlanie statusu połączeń TCP/UDP
4.2 Szczegółowe warunki zaliczenia Laboratoriów
Tematy na zaliczenie części laboratoryjnej zawarte są w programie kształcenia Przedmiotu
edukacyjnego „Podstawy internetu”.
Zaliczenie z „Laboratorium” powinno być zrealizowane na podstawie wykonania przez
studenta co najmniej sześciu z dwunastu zagadnień podanych przez prowadzącego ćwiczenia.
Zaliczenie „Laboratorium” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć laboratoryjnych
(przed sesją). W przypadku zaliczania „Laboratorium” w dwóch terminach – zagadnienia mogą
ulec nieznacznej zmianie, przy czym liczy się ocena, którą student uzyska na drugim terminie
zaliczenia.
5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Projektowanie witryn internetowych”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Projektowanie witryn internetowych” jest przedstawienie
technologii związanych z projektowaniem front-endu nowoczesnych stron www.
5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po zaliczeniu przedmiotu studenci będą znali podstawowe technologie projektowania stron
www: HTML5, CSS i elementy języka Javascript.
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2) Umiejętności
Studenci będą potrafili stworzyć elementarne witryny www korzystające z nowoczesnych
efektywnych technologii i dobrych wzorców projektowych.
3) Kompetencje społeczne
Studenci będą rozumieli podstawy każdej z wyświetlanych stron www.
6. Program wykładów
6.1 HTML
1) Składnia dokumentu, podstawowe elementy języka
2) Formatowanie, linki, listy, tabele i obrazki
6.2 Elementy interaktywne stron www
1) Formularze i przyciski
2) Podstawowe elementy języka Javascript
6.3 Elementy rozszerzone HTML5
1) Element canvas, video oraz praca z przeciąganiem elementów
2) Zaawansowane techniki pracy z formularzami
6.4 CSS
1) Integracja CSS z HTML, podstawy pozycjonowania elementów
2) Efektywna praca ze stylami CSS: wzorce do naśladowania
6.5 Elementy Javascript
1) Zmienne, pętle, tablice, funkcje, obiekty
2) Oprogramowanie zdarzeń
6.6 Responsywne strony wykorzystujące Javascript
1) Obiektowy model dokumentu (DOM): integracja z HTML i CSS
2) Modyfikacje DOM przy użyciu Javascript
7. Program ćwiczeń
Laboratorium projektowania witryn internetowych ma na celu wsparcie studentów w śledzeniu
bardzo wymagającego i aktualnego wykładu. Głównym zadaniem jest pomoc w wypracowaniu
metody własnego przyswajania wiedzy z portali typu w3schools.com, które oferują pełne
tutoriale do tematu wykładu.
Tematy Ćwiczeń laboratoryjnych:
Poziom: A (bardzo dobry)
1) Zaprezentować graficznie dopracowane i funkcjonalne GUI witryny
2) Zaprezentować pełną kontrolę nad formularzami, włączając elementarną walidację
3) Wykorzystać Javascript do oprogramowania wybranych efektów na witrynie
4) Zaprezentować integrację Javascript z obiektowym modelem dokumentu
Poziom: C (dobry)
1) Zademonstrować pełną kontrolę nad rozmieszczeniem różnych elementów na
witrynie
2) Zademonstrować biegłość w sensownym doborze reguł CSS
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3) Zaprezentować wykorzystanie zaawansowanych elementów HTML5 na witrynie
www
Poziom: E (dostateczny)
1) Stworzyć elementarną, składniowo-poprawną witrynę www
2) Zaprezentować kontrolę nad formatowaniem tekstu, odpowiadającą możliwościom
edytora Word
3) Zaprojektować tabelę w HTML
8. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego jest uzyskanie pozyty-wnej oceny
zarówno z „Wykładów” jak i z „Laboratorium”. Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną
pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „laboratorium”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu do końca sesji – Przedmiot edukacyjny
(wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki powtarzania przedmiotu określa
Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
a) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
b) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
c) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawany jest Projekt
wykonany na ocenę co najmniej dobrą (C). W takim przypadku student otrzymuje taką
samą ocenę z Wykładów oraz Laboratorium.
Projekt wykonany na ocenę E lub D, stanowi zaliczenie Laboratorium.
8.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny ze
sprawdzianów przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki zaliczania
„Wykładów” w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w terminach
T1 lub T2) są zaliczane w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego w laboratorium
komputerowym.
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności : A, B lub C.
Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia trudności.
Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych tematów.
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Tematy na zaliczenie „wykładów”:
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Wykazać się biegłością w języku Javascript
2) Pokazać ingerencję Javascript w kluczowe elementy DOM
3) Wykorzystać Javascript do odpowiedzi na zdarzenia na stronie
Poziom C, (dobry)
1) Omówić konstrukcję formularzy w HTML
2) Wyjaśnić zasady pozycjonowania elementów na witrynie
3) Przedstawić integrację CSS z HTML
Poziom E, (dostateczny)
1) Wykazać kompetencje w edycji istniejących plików HTML
2) Przedstawić typową składnię języka HTML
3) Przedstawić strukturę dokumentu HTML
8.2 Szczegółowe warunki zaliczenia Laboratoriów
Tematy na zaliczenie części laboratoryjnej zawarte są w programie kształcenia Przedmiotu
edukacyjnego „Projektowanie witryn internetowych”. Zaliczenie z „Laboratorium” powinno
być zrealizowane na podstawie wykonania przez studenta co najmniej trzech z siedmiu
zagadnień podanych przez prowadzącego ćwiczenia.
Zaliczenie „Laboratorium” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć laboratoryjnych
(przed sesją). W przypadku zaliczania „Laboratorium” w dwóch terminach – zagadnienia mogą
ulec nieznacznej zmianie, przy czym liczy się ocena, którą student uzyska na drugim terminie
zaliczenia.
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MODUŁY
SPECJALIZACYJNE
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

PROJEKTOWANIE KOMPUTEROWE
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: I
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Projektowanie
komputerowe:
a) Pierwsza połowa semestru I
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Projektowanie architektury wnętrz
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru I
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Projektowanie architektury krajobrazu
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
4. Cel Przedmiot edukacyjnego „Projektowanie architektury krajobrazu”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Projektowanie architektury krajobrazu” jest zapoznanie
studentów z zasadami projektowania zagospodarowania przestrzeni zewnętrznej i technikami
modelowania elementów krajobrazu tj. kamienie, roślinność, woda i ogień oraz
komponowaniem scen typu outdoor zawierających te elementy.
4.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Projektowanie architektury krajobrazu” studenci będą posiadali
podstawową wiedzę na temat zasad estetycznego i praktycznego zagospodarowania przestrzeni
otaczającej miejsce zamieszkania.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Projektowanie architektury krajobrazu” studenci nabędą
praktyczne umiejętności efektywnego posługiwania się narzędziami do Blendera,
umożliwiającymi modelowanie scen przedstawiających np. architekturę ogrodów, dzikich
ustępów leśnych lub nadmorskich krajobrazów. Ponadto nauczą się efektywnie wykorzystywać
dodatkowe funkcje pozwalające na tworzenie roślinności w postaci drzew, krzewów i pnączy
bluszczu.
3) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Projektowanie architektury krajobrazu”, student będzie potrafił
pracować samodzielnie i miał świadomość konieczności ciągłego doskonalenia swoich
umiejętności. Znajomość podstawowych i zaawansowanych technik tworzenia i edycji modeli
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3D w programach typu CAD sprawia, że studenci mogą angażować się w realizację różnego
rodzaju projektów komercyjnych z dbałością o wysoki standard wyników swoich prac.
5. Program wykładów
5.1 Wprowadzenie
1) Przykłady wykorzystania programów typu CAD do projektowania
architektury krajobrazu
2) Zapoznanie się ze stylami ogrodów
5.2 Przegląd funkcji programu Google Sketchup
1) Narzędzia do tworzenia obiektów, podręczna biblioteka obiektów
2) Mapowanie geograficzne - lokalizacja
5.3 Ustawienia zaawansowane
1) Pory dnia, cienie, efekt mgły
2) Sceny, warstwy i style dla projektów
5.4 Animacja scen
1) Sceny zawierające realne obiekty
2) Animacja scen
5.5 Komponenty i rendering scen
1) Tworzenie komponentów, dynamiczne komponenty
2) Podstawy pracy z wtyczką V-Ray Sketchup
5.6 Kształtowanie rzeźby krajobrazu
1) Krajobraz pustynny
2) Tworzenie map teksturalnych
5.7 Modelowanie Dyntopo
1) Praca z modem rzeźbienia - model drzewa
2) Przykłady modelowania Dyntopo elementów krajobrazu
5.8 Rendering scen zewnętrznych
1) Zaawansowane ustawienia dla świata
2) Modyfikatory wspomagające symulację zjawisk przyrody
6. Program ćwiczeń
Ćwiczenia obejmują modelowanie, teksturyzację i renderowanie fragmentów przestrzeni
otwartych i scen krajobrazowych.
6.1 Modelowanie podstawowych elementów krajobrazu
1) Modelowanie powierzchni terenu
2) Modelowanie elementów przyrody martwej
6.2 Tworzenie klimatu dla sceny
1) Ustawienia dotyczące pór dnia i cienia
2) Dodawanie mgły wolumetrycznej
6.3 Komponowanie obiektów na scenie
1) Dodawanie obiektów do sceny
2) Korzystanie z podręcznej biblioteki materiałów
6.4 Scena przedstawiająca fotorealistyczny obiekt
1) Modelowanie obiektów z fotorealistycznych obrazów
2) Przygotowanie do animacji scen
6.5 Scena zawierająca dynamiczne komponenty
1) Modelowanie komponentów
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2) Dodawanie dynamiki do komponentów
6.6 Scena z krajobrazem pustynnym
1) Modelowanie powierzchni wydm piaskowych - wtyczka Landscape
2) Teksturowanie powierzchni wydm i modelowanie palm
6.7 Scena z parku
1) Modelowanie rzeźby podłoża przy pomocy tekstur z Photoshopa
2) Modelowanie drzew, ławki i dodawanie efektu mgły
6.8 Scena naturalistyczna
1) Modelowanie sceny ze stawem
2) Zmiana parametrów renderingu sceny
Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Projektowanie architektury krajobrazu”
Poziom A (bardzo dobry) (Należy stworzyć 2D kolorowy projekt zagospodarowania
przestrzeni zewnętrznej dla scen opisanych w tematach projektów oraz wymodelować
scenę przedstawiającą fragment przestrzeni z tego projektu w Blenderze)
1)
2)
3)
4)
5)

Model sceny z krajobrazu górskiej parceli - ogród w stylu naturalistycznym
Model sceny z ruinami w stylu śródziemnomorskim
Model sceny z fragmentem ogrodu w stylu japońskim
Model sceny z lasem - jak w ogrodzie polskim
Model sceny z kamienistej pustyni

Poziom C (dobry) (Należy stworzyć model w Google Sketchup lub Blenderze sceny 3D
w jednej z wymienionych poniżej stylizacji)
1)
2)
3)
4)
5)

Scena w parku
Scena w ogrodzie nowoczesnym
Scena z ogrodu wiejskiego z elementami folklorystycznymi
Scena z krajobrazu nadmorskiego
Scena z pustynnej oazy

Poziom E (dostateczny) (Należy wymodelować jeden z elementów krajobrazu w Blenderze
i wyrenderować go w warunkach oświetlenia naturalnego)
1)
2)
3)
4)

Model drzewa - wierzby płaczącej nad stawem
Model ławki oplecionej bluszczem
Model tataraku na łące
Model pergoli z kwiatem róży

(Wszystkie modele wykonane powinny być w Blenderze lub innym środowisku 3D, sceny
wyrenderowane w Cycle render, materiały i tekstury własne lub z bezpłatnego repozytorium
DeviantArt). Projekty powinny być wyrenderowane z rozdzielczością 1920px-1080px, liczba
próbek >200. Projekty proszę składać w wersji źródłowej oraz jako gotowe obrazy w formacie
jpg.)
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SEMESTR II
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MODUŁY
KIERUNKOWE
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

SYSTEMY GRAFIKI 2D
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: II
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Systemy Grafiki 2D:
a) Pierwsza połowa semestru II
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Systemy grafiki komputerowej 2D
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru II
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Animacje komputerowe 2D
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Systemy grafiki komputerowej 2D”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Systemy grafiki komputerowej 2D” jest zapoznanie
studentów z podstawami tworzenia grafiki wektorowej.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Systemy grafiki komputerowej 2D” studenci poznają
informacje dotyczące grafiki wektorowej, możliwości jej tworzenia oraz przetwarzania.
2) Umiejętności
W Przedmiocie edukacyjnym „Systemy grafiki komputerowej 2D” studenci nabędą
umiejętności efektywnego posługiwania się programami do tworzenia grafiki wektorowej.
3) Kompetencje społeczne
Student potrafi pracować samodzielnie i ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia
swoich umiejętności. Znajomość podstawowych i zaawansowanych technik tworzenia
i obróbki grafiki wektorowej w programach typu Corel Draw i Inscape sprawia, że studenci
mogą angażować się w realizację różnego rodzaju projektów komercyjnych z dbałością
o wysoki standard swoich prac.
2. Program wykładów
2.1 Wprowadzenie
1) Zastosowanie grafiki wektorowej
2) Rysowanie figur
2.2 Obiekty
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1) Tworzenie obiektów
2) Wypełnienia
2.3 Tekst i tabela
1) Efekty tekstowe
2) Tabele i krawędzie
2.4 Rysowanie linii
1) Krzywe
2) Linie kaligraficzne
2.5 Precyzyjne rysowanie
1) Linie i siatki
2) Prowadnice
2.6 Obiekty dwuwymiarowe
1) Deformacja
2) Transformacja obiektów
2.7 Obiekty trójwymiarowe
1) Perspektywa
2) Metamorfoza
3. Program ćwiczeń
W ramach Laboratorium studenci wykonują indywidualne ćwiczenia z zakresu tworzenia
i obróbki grafiki wektorowej.
Tematy ćwiczeń:
Poziom: A (bardzo dobry)
1) Projekt graficzny podkładki pod myszkę
2) Projekt graficzny plakatu reklamowego o tematyce zw. z informatyką
3) Projekt graficzny opakowania nowej gry komputerowej
4) Projekt graficzny opakowania produktu firmowego
5) Projekt graficzny plakatu promującego nowy komiks science-fiction
6) Projekt graficzny opakowania na telefon komórkowy
Poziom: C (dobry)
1) Projekt graficzny nadruku na płytkę CD
2) Projekt graficzny logo firmy komputerowej
3) Projekt graficzny zaproszenia na workshop n.t. przyszłości informatyki
4) Projekt graficzny okładki książeczki Inauguracyjnej WSIZ
5) Projekt graficzny oznaczenia laboratorium komputerowego
6) Projekt graficzny firmówki WSIZ
Poziom: E (dostateczny)
1) Projekt graficzny monitora komputera
2) Projekt graficzny myszki
3) Projekt graficzny klawiatury
4) Projekt graficzny drukarki
5) Projekt graficzny paluszka USB
6) Projekt graficzny telefonu komórkowego
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Studenci wybierają jeden z powyższej listy 18 tematów projektów.
Sprawozdanie z „Projektu” powinno zawierać:
1) Stronę tytułową (wg wzoru ustalonego przez Dziekana)
2) Płytę CD zawierającą gotowy projekt
4. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Systemy grafiki komputerowej 2D” można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Systemy grafiki komputerowej 2D” jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Laboratorium”. Ocena
ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów”
i „Laboratorium”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Systemy grafiki komputerowej 2D” do
końca sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony.
Warunki powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawany jest Projekt
wykonany na ocenę co najmniej dobrą (C). W takim przypadku student otrzymuje taką
samą ocenę z Wykładów oraz Projektu.
Projekt wykonany na ocenę E lub D, stanowi zaliczenie Ćwiczeń Projektowych.
5. Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny
z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki
zaliczania „Wykładów” w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w
terminach T1 lub T2) są zaliczane w formie pisemnej na kartach dostarczonych przez dziekanat
(koloru czerwonego).
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności : A, B lub C.
Wyboru tematów zaliczeniowych/egzaminacyjnych dokonuje dziekan – z listy tematów
zawartych w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego „Systemy grafiki komputerowej
2D”. Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia
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trudności. Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych
tematów.
Tematy na zaliczenie „wykładów”:
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Opisz modele barw i różnice pomiędzy nimi: RGB, CMK i CMYK, HLS i HSV
2) Wyjaśnij pojęcia: „kolorymetria” i „percepcja”
3) Na czym polega rasteryzacja obrazu
4) Na czym polega wypełnianie obszaru przez kontrolę parzystości
5) Na czym polega proces digitalizacji obrazu
6) Na czym polegają wektorowe transformacje geometryczne obiektów graficznych:
obroty, odbicia, translacje itd.
Poziom C, (dobry)
1) Wymień podstawowe edytory i formaty grafiki wektorowej
2) W jakich sytuacjach nie stosuje się formatów grafiki wektorowej i dlaczego
3) Na czym polega grupowanie i scalanie obiektów graficznych (podać różnice)
4) Skalowanie grafiki wektorowej a skalowanie grafiki rastrowej
5) Jaka jest różnica pomiędzy stratną a bezstratną kompresją plików graficznych
6) Wymienić rodzaje węzłów na krzywych
Poziom E, (dostateczny)
1) Wymień podstawowe kształty wykorzystywane w grafice wektorowej
2) Omów różnice pomiędzy grafiką wektorową a rastrową
3) Jakie parametry mają wpływ na jakość wydruku komputerowego
4) Co oznacza skrót RGB- wyjaśnić na przykładzie
5) Co oznacza parametr „dpi”
6. Szczegółowe warunki zaliczenia Laboratorium
Indywidualny Temat Projektu wybiera student (w ramach ćwiczeń laboratoryjnych) – z listy
tematów, zawartej w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy grafiki
komputerowej”
Zaliczenie z „Laboratorium” powinno być zrealizowane na podstawie dzieła-projektu
graficznego oddanego w formie elektronicznej na nośniku CD zgodnie ze specyfikacjami
podanymi powyżej. Adres email dla każdego Przedmiotu edukacyjnego podaje Dziekan – przed
rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Projekt musi być zreferowany – na zajęciach przed sesją
lub na zaliczaniu w sesji.
Zaliczenie „Laboratorium” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć laboratoryjnych
(przed sesją). Zaliczanie „Laboratorium” w sesji polega na uzyskaniu pozytywnej oceny
z referowania Projektu. W przypadku zaliczania „Laboratorium” w dwóch terminach – jego
temat nie ulega zmianie.
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7. Cel Przedmiot edukacyjnego „Animacje Komputerowe 2D”
Celem przedmiotu „Animacje Komputerowe 2D” - jest przekazanie studentom wiedzy
dotyczącej tworzenia zaawansowanej grafiki animacyjnej w oparciu o język ActionScript.
7.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
W ramach przedmiotu „Animacje Komputerowe 2D” studenci poznają informacje dotyczące
tworzenia grafiki animacyjnej, jej zastosowań i form.
2) Umiejętności
W ramach przedmiotu „Animacje Komputerowe 2D” studenci nabędą umiejętności
efektywnego posługiwania się programami do tworzenia animacji oraz poznają podstawy
języka ActionScript.
3) Kompetencje społeczne
Kompetencje społeczne studentów po przedmiocie „Animacje Komputerowe 2D” polegają na
umiejętności tworzenia i obróbki animacji komputerowych.
8. Program wykładów
8.1 Wstęp
1) Zastosowania grafiki animacyjnej
2) Rysowanie i teksty
8.2 Sceny i warstwy
1) Sceny i klatki
2) Warstwy i etykiety
8.3 Obiekty i transformacje
1) Obiekty
2) Transformacje
8.4 Animacje
1) Animacja klasyczna
2) Animacja kształtu
8.5 Ścieżki ruchu
1) Animacja ruchu
2) Ścieżki ruchu
8.6 Zdarzenia
1) Zdarzenia myszy
2) Zdarzenia klawiatury
8.7 ActionScript
1) Poruszanie obiektów
2) Obliczenia automatyczne
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9. Program ćwiczeń
W ramach zajęć laboratoryjnych studenci wykonują indywidualnie projekty z wykorzystaniem
grafiki animacyjnej. Poziom zadań laboratoryjnych zależy od ich stopnia trudności.
Tematy projektów:
Poziom: A (bardzo dobry)
Studenci potrafią tworzyć pliki animacyjne z wykorzystaniem animacji ruchu, animacji
klasycznej oraz animacji kształtów. Potrafią posługiwać się językiem ActionScript oraz
wykorzystywać właściwości obiektów.
Poziom: C (dobry)
Studenci potrafią tworzyć pliki animacyjne z wykorzystaniem animacji ruchu, animacji
klasycznej oraz animacji kształtów. Potrafią wykorzystywać właściwości obiektów.
Poziom: E (dostateczny)
Studenci potrafią tworzyć pliki animacyjne z wykorzystaniem animacji ruchu, animacji
klasycznej oraz animacji kształtów.
10. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Animacje Komputerowe 2D” można zaliczyć w terminie zerowym (przed sesją –
na ostatnich zajęciach) lub w sesji (w terminie pierwszym lub drugim). Ocena uzyskana w
każdym terminie jest rejestrowana. W przypadku zdawania w kilku terminach, liczy się ostatnia
z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu „Animacje Komputerowe 2D” jest uzyskanie pozytywnej
oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Laboratoriów”. Ocena ostateczna jest średnią
arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Laboratoriów”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia z przedmiotu „Animacje Komputerowe 2D” - do końca
sesji – przedmiot ten (wszystkie jego formy zajęć) jest powtarzany. Warunki powtarzania
przedmiotu określa Dziekan.
Przyjmuje się, że w przypadku uzyskania z przedmiotu „Animacje Komputerowe 2D” oceny:
a) E - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt ECTS
b) D - student przepracował co najmniej 26 godzin na jeden punkt ECTS
c) C - student przepracował co najmniej 27 godzin na jeden punkt ECTS
d) B - student przepracował co najmniej 28 godzin na jeden punkt ECTS
e) A - student przepracował co najmniej 29 godzin na jeden punkt ECTS
Student, który zaliczył przedmiot „Animacje Komputerowe 2D”, (tzn. otrzymał ocenę
pozytywną) – przepracował co najmniej 75 godzin, za które otrzymał wymagane 3 punkty
ECTS.
11. Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Zaliczenia „Wykładów” w terminie zerowym są przeprowadzane w ostatnim terminie
wykładów (zaliczenie jest w formie testu znajdującego się na stronie prowadzącego zajęcia).
Szczegółowe warunki zaliczania „Wykładów” w terminie zerowym ustala osoba prowadząca
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wykłady. Wykładowca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania „kartkówek
sprawdzających” począwszy od drugich zajęć dydaktycznych. Ocena końcowa będzie
stanowiła średnią uzyskaną z testu egzaminacyjnego oraz z kartkówek.
12. Szczegółowe warunki zaliczenia Laboratorium
Na zaliczenie laboratoriów składa się zaliczenie części egzaminacyjnej oraz części
projektowej. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych
ocen składowych.
Wykładowca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania „kartkówek sprawdzających” oraz
oceniania pracy na zajęciach począwszy od drugich zajęć dydaktycznych.
Ocenę końcową z laboratoriów będzie stanowiła średnia arytmetyczna uzyskana z części
laboratoryjnej oraz projektowej oraz kartkówek sprawdzających.
Zaliczenie części laboratoryjnej będzie realizowane na zajęciach w terminach: zerowym,
pierwszym, drugim poprzez rozwiązywanie zadań podanych przez prowadzącego zajęcia.
W ramach zajęć projektowych studenci wykonują indywidualnie projekty o następującej
tematyce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Projekt zaproszenia
Inauguracja
Wakacje zimowe
Wakacje letnie
Wiosna
Dzień kobiet
Wielkanoc
Temat własny

Studenci wybierają z powyższej listy 6 tematów projektów.
Sprawozdanie z „Projektu” powinno zawierać:
1) Stronę tytułową (wg wzoru ustalonego przez Dziekana);
2) Krótki opis stworzonej grafiki
3) Zrzuty ekranowe
4) Program komputerowy
5) Płyta CD
Sprawozdanie z „Projektu” powinno być wykonane w formie elektronicznej oraz papierowej.
Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno być przesłane jako załącznik do emaila – na
określony adres – przed zaliczaniem. Adres email dla przedmiotu „Systemy Grafiki
Komputerowej – grafika wektorowa” podaje Dziekan – przed rozpoczęciem zajęć
dydaktycznych. Projekt musi być zreferowany – na zajęciach przed sesją lub na zaliczaniu
w sesji.
Zaliczenie „Projektu” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć projektowych (przed
sesją). Zaliczanie „Projektu” w sesji polega na zreferowaniu projektu. W przypadku zaliczania
„Projektu” w kilku terminach – jego temat nie ulega zmianie.
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

ALGORYTMY I STRUKTRY DANYCH
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: II
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Algorytmy i struktury
danych:
a) Pierwsza połowa semestru II
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Algorytmy
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru II
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Struktury danych
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Algorytmy”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Algorytmy” jest zapoznanie studentów z :
a) Klasyfikacją problemów obliczeniowych,
b) Złożonością obliczeniową algorytmów,
c) Metodami opisu algorytmów,
d) Algorytmami szeregowymi (optymalnymi oraz przybliżonymi),
e) Algorytmami równoległymi (optymalnymi oraz przybliżonymi).
Ponadto w ramach Przedmiotu edukacyjnego „Algorytmy” zostanie przedstawiona realizacji
obliczeń na komputerach.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Algorytmy” studenci będą wiedzieli, że problemy obliczeniowe
są klasyfikowane na: ciągłe oraz dyskretne – a ponadto na deterministyczne oraz
probabilistyczne. W zależności od klasy problemu stosowane są różne algorytmy – np.
szeregowe lub równoległe.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Algorytmy” studenci będą umieli projektować algorytmy
(szeregowe oraz równoległe) – stosując opis przy pomocy schematów blokowych lub listy
rozkazów. Ponadto studenci będą umieli projektować algorytmy optymalne oraz przybliżone
(w tym heurystyczne, ewolucyjne oraz randomizowane).

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 52

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

3) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Algorytmy”, studenci będą przekonani do roli jaką
w obliczeniach odgrywają algorytmy. W szczególności studenci będą rozumieli, że należy
analizować założenia modeli i algorytmów - problemów obliczeniowych opartych na
algorytmach i strukturach danych.
2. Program wykładów
2.1 Klasyfikacja problemów
1) Problemy ciągłe oraz dyskretne
2) Problemy deterministyczne oraz probabilistyczne
2.2 Klasyfikacja algorytmów
1) Złożoność obliczeniowa algorytmów (maszyna Turinga)
2) Algorytmy szeregowe oraz równoległe
2.3 Metody obliczeniowe
1) Metoda programowania dynamicznego
2) Metoda podziału i ograniczeń
2.4 Metoda programowania wieloetapowego
1) Stan procesu decyzyjnego
2) Generowanie trajektorii stanów
2.5 Problem komiwojażera
1) Algorytmy szeregowe
2) Algorytmy równoległe
2.6 Problem plecakowy
1) Algorytmy szeregowe
2) Algorytmy równoległe
2.7 Problem harmonogramowania
1) Algorytmy szeregowe
2) Algorytmy równoległe
2.8 Problem alokacji zasobów
1) Algorytmy szeregowe
2) Algorytmy równoległe
3. Program ćwiczeń
Ćwiczeń obejmują projektowanie oraz analizę algorytmów – z punktu widzenia czasu obliczeń
oraz zajętości pamięci operacyjnej komputera.
3.1 Klasyfikacja problemów
1) Przykłady procesów ciągłych oraz dyskretnych
2) Przykłady procesów deterministycznych oraz probabilistycznych
3.2 Metody opisu algorytmów
1) Schematy blokowe
2) Listy rozkazów
3.3 Metody obliczeniowe
1) Metoda programowania dynamicznego (problem wież Hanoi)
2) Metoda podziału i ograniczeń (problem optymalnej trasy)
3.4 Metoda programowania wieloetapowego
1) Definicje stanu procesu decyzyjnego (na przykładzie problemu BLM)
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2) Optymalne i przybliżone generowanie trajektorii stanów
3.5 Problem komiwojażera
1) Algorytmy: addytywne, minimaksowe oraz multiplikatywne
2) Algorytmy randomizowane
3.6 Problem plecakowy
1) Algorytmy heurystyczne
2) Algorytmy randomizowane
3.7 Problem harmonogramowania
1) Systemy równoległe
2) Systemy szeregowe
3.8 Problem alokacji zasobów
1) Systemy szeregowo-równoległe
2) Kompleksy operacji
4. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
W WSIZ Przedmiot/Moduł edukacyjny może być zaliczany przez studenta w dwóch formach :
a) Tradycyjnej;
b) Preferowanej.
W formie Tradycyjnej nacisk jest położony na wiedzę, natomiast w formie Preferowanej – na
umiejętności.
Tradycyjne zaliczenie Przedmiotu edukacyjnego w WSIZ wymaga uzyskania pozytywnej
oceny, tzn. dostatecznej (jako oceny średniej z Wykładów oraz Ćwiczeń). W WSIZ przyjmuje
się, że w przypadku uzyskania oceny pozytywnej (tzn. 3,0), student przepracował 25 godzin na
każdy punkt ECTS przydzielony do Przedmiotu edukacyjnego. Jeżeli student uzyskał ocenę
wyższą niż dostateczną (tzn. 3,0), to uważa się, że przepracował on więcej niż 25 godzin na
każdy punkt ECTS przydzielony do Przedmiotu edukacyjnego.
Przedmiot „Algorytmy” można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w pierwszym tygodniu sesji – w tych samych godzinach i salach
– co zajęcia dydaktyczne);
T2 : drugim (w drugim tygodniu sesji – w tych samych godzinach i salach – co
zajęcia dydaktyczne);
Prowadzący zaliczenie/egzamin – przedstawia bezpośrednio po zaliczeniu (w ciągu następnych
45 minut) sposoby rozwiązania zadać zaliczeniowych/egzaminacyjnych.
Termin T0 nie jest dla studenta obowiązkowy. Ponadto student ma prawo do egzaminu
poprawkowego. Ocena uzyskana w każdym z wybranych terminów jest rejestrowana (w :
Protokole, Karcie Okresowych Osiągnięć oraz Indeksie). W przypadku zdawania w kilku
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego (tzn. projektu, programu, aplikacji, prototypu lub
elaboratu), którego temat podaje Prowadzący Przedmiot edukacyjny. W ramach Przedmiotu
edukacyjnego „Algorytmy”, jako dzieło informatyczne uznawany jest projekt w postaci
symulatora komputerowego algorytmu (w uniwersalnym języku). Dzieło informatyczne
wykonane na ocenę co najmniej dobrą (C), pozwala zaliczyć cały Przedmiot edukacyjny.
Dzieło informatyczne ocenione na E lub D, stanowi tylko zaliczenie Ćwiczeń. W takim
przypadku Wykłady trzeba zaliczać odrębnie.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Algorytmy” do końca sesji – Przedmiot
edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi zdany przed sesją następnego przedmiotu
należącego do danego modułu edukacyjnego. Moduł edukacyjny „Algorytmy i Struktury
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Danych” kończy się egzaminem – dlatego nie można zdawać drugiego przedmiotu
edukacyjnego w terminach T3 lub T4.. Warunki powtarzania Przedmiotu edukacyjnego określa
Dziekan.
Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Algorytmy”
(sposób tradycyjny)
WYKŁADY:
Poziom A (bardzo dobry)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Całkowanie numerycznie funkcji „niecałkowanej” analitycznie
Twierdzenie Amdahl’a
Metoda programowania dynamicznego
Metoda programowania wieloetapowego
Algorytm równoległy problemu komiwojażera
Algorytm równoległy problemu plecakowego
Algorytm harmonogramowania w systemie szeregowym
Algorytm harmonogramowania kompleksu operacji

Poziom C (dobry)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Algorytm numeryczny rozwiązania równania nieliniowego
Założenia algorytmu rozwiązania równania kwadratowego
Metoda programowania dynamicznego – dla problemu minimaksowego
Metoda programowania wieloetapowego – dla problemu BLM
Algorytm randomizowany problemu komiwojażera
Algorytm randomizowany problemu plecakowego
Randomizowany algorytm harmonogramowania w systemie szeregowym
Randomizowany algorytm CPM

Poziom E (dostateczny)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Klasyfikacja problemów obliczeniowych
Złożoność obliczeniowa algorytmów
Algorytmy programowania dynamicznego
Algorytmy programowania wieloetapowego
Algorytmy metody podziału i ograniczeń
Algorytmy problemu plecakowego
Algorytmy harmonogramowania
Algorytmy kompleksów operacji

ĆWICZENIA:
Poziom A (bardzo dobry)
1) Przykład algorytmu optymalnego rozwiązania problemu wież Hanoi
2) Przykład algorytmu optymalnego rozwiązania problemu plecakowego
3) Przykład algorytmu optymalnego rozwiązania problemu pakowania
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4)
5)
6)
7)
8)

Przykład algorytmu optymalnego rozwiązania problemu ALB
Przykład algorytmu optymalnego rozwiązania problemu komiwojażera
Przykład algorytmu optymalnego rozwiązania problemu harmonogramowania
Przykład algorytmu optymalnego rozwiązania problemu alokacji zasobów
Przykład algorytmu optymalnego rozwiązania problemu kompleksu operacji

Poziom C (dobry)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Przykład algorytmu heurystycznego rozwiązania problemu wież Hanoi
Przykład algorytmu heurystycznego rozwiązania problemu plecakowego
Przykład algorytmu heurystycznego rozwiązania problemu pakowania
Przykład algorytmu heurystycznego rozwiązania problemu ALB
Przykład algorytmu heurystycznego rozwiązania problemu komiwojażera
Przykład algorytmu heurystycznego rozwiązania problemu harmonogramowania
Przykład algorytmu heurystycznego rozwiązania problemu alokacji zasobów
Przykład algorytmu heurystycznego rozwiązania problemu kompleksu operacji

Poziom E (dostateczny)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Przykład algorytmu randomizowanego rozwiązania problemu wież Hanoi
Przykład algorytmu randomizowanego rozwiązania problemu plecakowego
Przykład algorytmu randomizowanego rozwiązania problemu pakowania
Przykład algorytmu randomizowanego rozwiązania problemu ALB
Przykład algorytmu randomizowanego rozwiązania problemu komiwojażera
Przykład algorytmu randomizowanego rozwiązania problemu harmonogramowania
Przykład algorytmu randomizowanego rozwiązania problemu alokacji zasobów
Przykład algorytmu randomizowanego rozwiązania problemu kompleksu operacji
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MODUŁY
PODSTAWOWE
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

ELEKTRONIKA
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: II
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Elektronika:
a) Pierwsza połowa semestru II
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Podstawy Techniki Cyfrowej
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru II
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Komputerowe Układy Elektroniczne
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Podstawy techniki cyfrowej”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy Techniki Cyfrowej” jest zapoznanie studentów
z podstawami techniki cyfrowej w postaci elektronicznej. W szczególności przedstawione
zostaną elementy elektroniczne stosowane w układach cyfrowych, elektroniczna reprezentacja
liczb binarnych i realizacja operacji arytmetycznych na liczbach binarnych, wiedza o bramkach
logicznych oraz o układach kombinacyjnych i sekwencyjnych a także o ich optymalizacji,
analizie i syntezie.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy Techniki Cyfrowej” studenci będą rozumieli
elektroniczną interpretację danych binarnych. W szczególności będą znali: elementy
elektroniczne, algebrę Boole’a, bramki logiczne, multipleksery, kodery, sumatory oraz
przerzutniki, metody optymalizacji logicznych układów kombinacyjnych i sekwencyjnych.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy Techniki Cyfrowej” studenci będą umieli
projektować i optymalizować proste układy cyfrowe kombinacyjne i sekwencyjne. Ponadto
studenci będą umieli wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne w systemie
binarnym.
3) Kompetencje społeczne
Znajomość budowy i zasad działania podstawowych układów cyfrowych pozwoli studentom
oceniać komercyjne układy cyfrowe oraz inne urządzenia informatyczne
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2. Program wykładów
2.1 Rezystory, kondensatory, cewki.
1) Budowa, działanie, rodzaje, parametry, układy połączeń, obliczanie
2.2 Diody, tranzystory, układy scalone
1) Budowa, rodzaje, działanie, parametry. Układy pracy i charakterystyki
2.3 Układy kombinacyjne
1) System binarny. Algebra Boole’a. Definicja UK
2) Bramki logiczne. Budowa, działanie, technologie, parametry
2.4 Złożone układy kombinacyjne
1) Funkcje logiczne
2) Optymalizacja układów kombinacyjnych
2.5 Układy sekwencyjne
1) Definicja US. Grafy US
2) Analiza i synteza układów sekwencyjnych
3. Program ćwiczeń
W ramach ćwiczeń audytoryjnych, o wymiarze 8 godzin dydaktycznych, studenci, pod
nadzorem prowadzącego rozwiązują zadania z zakresu Przedmiotu o poziomie trudności
ustalanym w uzgodnieniu z prowadzącym przedmiot.
3.1 Rezystory, kondensatory, cewki
1) Obliczanie parametrów rezystorów, kondensatorów i cewek
2) Przeliczanie jednostek R, L, C
3.2 Łączenie szeregowe, równoległe i mieszane R, L, C
1) Obliczanie połączeń szeregowych i równoległych R, L, C
2) Obliczanie połączeń złożonych R, L, C
3.3 Zapoznanie się z parametrami diod i tranzystorów
1) Parametry diod – karty katalogowe
2) Parametry tranzystorów – karty katalogowe
3.4 Projektowanie Kombinacyjnych układów logicznych
1) Minimalizacja KUL
2) Realizacja funkcji logicznych - KUL
3.5 Projektowanie Sekwencyjnych układów logicznych
1) Tablica kolejności łączeń
2) Synteza SUL

Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Podstawy Techniki Cyfrowej”
Poziom A (bardzo dobry)
1) Projekt układu wykrywającego błąd parzystości/nieparzystości
2) Projekt układu komparatora „=” z minimalizacją bramek logicznych
3) Projekt układu komparatora „=” z unifikacją NAND
4) Projekt układu komparatora „=” z unifikacją NOR
5) Projekt układu kodera z korekcją błędów
6) Projekt sumatora „szybkiego”
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Poziom C (dobry)
1) Projekt kodera kodu Aiken,a
2) Projekt kodera kodu Gray’a
3) Projekt kodera kodu 2/5
4) Projekt kodera z detekcją błędów
5) Projekt układu iloczynu dwóch liczb 2 bitowych na bramkach NAND
6) Projekt układu iloczynu dwóch liczb 2 bitowych na bramkach NOR
Poziom E (dostateczny)
1) Projekt en-kodera cyfr dziesiętnych
2) Projekt de-kodera cyfr dziesiętnych
3) Projekt sumatora liczb 2 bitowych
4) Projekt komparatora „≥”
5) Projekt komparatora „=”
6) Projekt komparatora „>”
4. Cel Przedmiot edukacyjnego „Komputerowe Układy Elektroniczne”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Komputerowe Układy Elektroniczne” jest zapoznanie
studentów z podstawowymi komputerowymi układami elektronicznymi (nazywanymi
„kartami”). W szczególności, w ramach zajęć laboratoryjnych zostaną przedstawione układy
elektroniczne rzeczywistych komputerów.
4.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Komputerowe Układy Elektroniczne” studenci będą rozumieli
działanie podstawowych komputerowych układów elektronicznych.
2) Umiejętności
Po zajęciach laboratoryjnych z Przedmiotu edukacyjnego „Komputerowe Układy
Elektroniczne” studenci będą umieli instalować i konfigurować podstawowe komputerowe
układy cyfrowe (tzw. karty).
3) Kompetencje społeczne
Znajomość budowy i zasad działania podstawowych komputerowych układów elektronicznych
(tzw. kart) pozwoli studentom oceniać komercyjne komputery oraz inne urządzenia
informatyczne.
5. Program wykładów
5.1 Płyta główna komputera
1) Podstawowe układy
2) Magistrale
5.2 Procesor i pamięć operacyjna
1) Zegar i procesor
2) Pamięć ROM/RAM
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5.3 Karty graficzne
1) Karta graficzna (drukarki)
2) Karta video (monitora)
5.4 Karty muzyczne
1) Karty audio
2) Karty głosowe
5.5 Karty sieciowe
1) Karta sieci przewodowej
2) Karta sieci bezprzewodowej
5.6 Matryce programowalne
1) Matryce układów kombinacyjnych
2) Matryce układów sekwencyjnych
6. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń (laboratoryjnych) studenci wykonują indywidualne ćwiczenia demontażu
oraz montażu układów cyfrowych w rzeczywistych komputerach.
6.1 Płyta główna
6.2 Procesor
6.3 Pamięć : ROM/RAM/Cache
6.4 Karta grafiki
6.5 Karta video
6.6 Karta audio
6.7 Karta sieciowa – przewodowa
6.8 Karta sieciowa – bezprzewodowa
7. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Podstawy Techniki Cyfrowej” można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Komputerowe Układy Elektroniczne”
- jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Projektu”. Ocena
ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów”
i „Projektu”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Komputerowe Układy Elektroniczne” do
końca sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony.
Warunki powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
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3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawany jest Elaborat
wykonany na ocenę co najmniej dobrą (C). W takim przypadku student otrzymuje taką
samą ocenę z Wykładów oraz Ćwiczeń (laboratoryjnych).
Projekt wykonany na ocenę E lub D, stanowi zaliczenie Ćwiczeń.
7.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny
z „kartkówek” przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki zaliczania
„Wykładów” w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w terminach
T1 lub T2) są zaliczane w formie pisemnej na kartach dostarczonych przez dziekanat (koloru
czerwonego).
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności : A, C lub E.
Wyboru tematów zaliczeniowych/egzaminacyjnych dokonuje dziekan – z listy tematów
zawartych w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego „Komputerowe Układy
Elektroniczne”. Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego
stopnia trudności. Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych
tematów.
Tematy na zaliczenie „wykładów”:
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Klasyfikacja płyt głównych komputera
2) Klasyfikacja kart graficznych
3) Klasyfikacja kart video
4) Klasyfikacja kart audio
5) Klasyfikacja kart sieciowych - przewodowych
6) Klasyfikacja karty sieciowych - bezprzewodowych
Poziom C, (dobry)
1) Zasada działania płyty głównej komputera
2) Zasada działania karty graficznej
3) Zasada działania karty video
4) Zasada działania karty audio
5) Zasada działania karty sieciowej - przewodowej
6) Zasada działania karty sieciowej - bezprzewodowej
Poziom E, (dostateczny)
1) Opis płyty głównej komputera
2) Opis karty graficznej
3) Opis karty video
4) Opis karty audio
5) Opis karty sieciowej - przewodowej
6) Opis karty sieciowej - bezprzewodowej
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7.2

Szczegółowe warunki zaliczenia Ćwiczeń (laboratoryjnych)

Sprawozdanie z Ćwiczeń Laboratoryjnych powinno zawierać :
1) Stronę tytułową (wg wzoru ustalonego przez Dziekana);
2) Klasyfikację kart;
3) Zasadę działania kart;
4) Schemat karty (wykonany na komputerze);
5) Opis działania karty.
Sprawozdanie z Ćwiczeń Laboratoryjnych powinno być wykonane w formie elektronicznej
oraz papierowej. Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno być przesłane jako załącznik
do emaila – na określony adres – przed zaliczaniem. Adres email dla każdego Przedmiotu
edukacyjnego podaje Dziekan – przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Projekt musi być
zreferowany – na zajęciach przed sesją lub na zaliczaniu w sesji.
Warunkiem zaliczenia Ćwiczeń Laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen co
najmniej z 6-ściu sprawozdań. Ocena z Ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią
arytmetyczną z 6-ściu najlepszych ocen.
Jeśli student wykona wszystkie sprawozdania i uzyska ocenę co najmniej C (dobrą), to
zalicza cały przedmiot „Komputerowe Układy Elektroniczne” – z tą oceną.
W przypadku zaliczania „Projektu” w dwóch terminach – jego temat nie ulega zmianie.
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

JĘZYK OBCY_1
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: II
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Język Obcy_1:
a) Pierwsza połowa semestru II
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Język Angielski_1
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru II
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Język Angielski_2
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Język Angielski”
Celem przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” jest zapoznanie studentów ze słownictwem
i wyrażeniami gramatycznymi na poziomie niższym średniozaawansowanym (preintermediate) oraz wykształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem
ogólnym w zakresie komunikacji interpersonalnej. Zajęcia lektoratowe mają głównie na celu
rozwijanie sprawności konwersacyjnych oraz implementację wiedzy pozyskanej w trakcie
zajęć laboratoryjnych. Celem komplementarnym przedmiotu jest także zaprezentowanie
zagadnień tematycznych ściśle powiązanych z technologią informatyczną.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Na podstawie uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” student
posiądzie wiedzę lingwistyczną operującą w ramach czterech sprawności językowych:
czytania, słuchania, pisania i mówienia
2) Umiejętności
Student nabędzie umiejętność konstruowania prostych wypowiedzi na zadany temat.
Rozumienie prostego tekstu czytanego nie powinno stanowić dla niego problemu.
3) Kompetencje społeczne
Materiał dobierany do przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” ma za zadanie kształtować
te elementy wiedzy i umiejętności, które kształtują pozytywne cechy osobowości studentów
(zagadnienia związane z wprowadzaniem nowoczesnej technologii w celu ułatwienia życia
człowieka, zagadnienia pro-ekologiczne, prozdrowotne, itd.). Dobra znajomość języka
angielskiego pozwoli studentom odnaleźć się na rynku pracy (aktywnie przeszukiwać bazy
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danych ogłoszeń o pracę na całym świecie), nawiązać nowe kontakty w biznesie, zakładać
własne firmy z udziałem zagranicznego kapitału
2. Program wykładów i ćwiczeń
Poszczególne elementy programu realizowane są zarówno na zajęciach lektoratowych, jak
i ćwiczeniach laboratoryjnych.
2.1 Talking about past events, special occasions
1) Past simple: negatives, who- questions, expressions of time
2) Reading: predicting, reading for main ideas, reading for specific information.
Sounds: weak stress of auxiliary verbs, pronunciation of ordinal numbers and
dates, talking about important events and occasions in your life, writing a short
autobiography; IT vocabulary: Storage device
2.2 Clothes and fashion, describing people
1) Describing people, present continuous or present simple
2) Listening for specific information, reading and answering a questionnaire,
discussing your answers to the questionnaire, talking about your attitudes to
fashion
2.3 Resolutions, making plans and arrangements
1) Going to, because and so
2) Reading: predicting, reading for main ideas, listening: predicting, listening for
main ideas, talking about plans for the future, writing resolutions, joining
sentences with because and so
2.4 Eating out, shopping habits
1) Reflexive pronouns, saying what you want to buy, giving opinions, making
decisions, would like, talking about prices
2) Listening: predicting, listening for specific information, reading for specific
information, talking about eating and shopping habits
2.5 Describing objects, asking for and giving information
1) Whose, possessive pronouns, describing objects; IT vocabulary: operating
systems
2) Speaking: acting out a conversation in a Lost Property office, sounds: polite and
friendly intonation, listening for main ideas, listening for specific information,
writing simple definitions
2.6 Health and illnesses, parts of the body
1) Asking and saying how you feel, sympathizing, giving advice: should, shouldn't
2) Talking about how to stay healthy, listening for main ideas, reading for specific
information, dealing with unfamiliar words, writing an advice leaflet about
healthcare for visitors in your country
2.7 Comparing people and places, sports
1) Making comparisons: comparative and super the forms of short and long
adjectives
2) Listening for main ideas, talking about Olympic sports, comparing objects and
places, reading: understanding text organization
2.8 Customs and rules in different countries, rules of behaviour
1) Needn't, can, must, mustn't
2) Reading for main ideas, talking about rules and customs in different countries,
listening for main ideas, listening for specific information, sounds:
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pronunciation of must and mustn't, writing advice and rules; IT vocabulary:
internet security
2.9 Travel experiences, talking about holidays
1) Present perfect: talking about experiences
2) Reading for main ideas, sounds: strong and weak forms of have and haven't,
exchanging opinions about travelling and holidays, writing a postcard, writing
about your experiences
2.10 Good and bad luck, talking about recent events
1) Present perfect: recent events, expressions just and yet, adverbs and their
opposites
2) Listening for specific information , talking about superstitions and luck, sounds:
identifying attitude and mood
2.11 Planning a perfect day, talking about school and schooldays
1) Imperatives, infinitive of purpose, adverbs
2) Talking about a perfect day, talking about achievement at school, reading for
main ideas, listening for main ideas, writing advice for planning the perfect day
out
2.12 Travel by train and plane, talking about the future
1) Future simple: (will) for decisions and predictions
2) Listening for specific information, reading: predicting, reading for specific
information; IT vocabulary: multimedia
2.13 World facts, discoveries and inventions
1) Active and passive, verbs used for passive
2) Reading and answering a quiz, listening for specific information, writing a quiz
about your country, talking about important discoveries and inventions
2.14 Different types of accommodation, reporting what has been said
1) Reported speech: statements, tense review
2) Reading: predicting; reading for main ideas, listening for specific information,
talking about advantages of different types of accommodation, writing a letter of
complaint
2.15 Talking about future plans and arrangements
1) Present continuous (with reference to future) and to be going to
2) Listening for specific information, reading for the main ideas, predicting
2.16 Progress check
1) Revision, Progress test
2) Sounds: syllable stress, words with the same vowel sound, speaking: playing
Reward Snakes and Ladders, reading for specific information
3. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Język angielski” można zaliczyć w terminach:
T0: zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1: pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2: drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana
(w: Protokole, Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania
w dwóch terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” - jest uzyskanie
pozytywnej oceny zarówno z „Lektoratów” jak i z „Ćwiczeń laboratoryjnych”. Ocena
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ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Lektoratu” i „Ćwiczeń
laboratoryjnych”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Język angielski” do końca sesji – Przedmiot
edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki powtarzania
przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny:
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
3.1 Szczegółowe warunki zaliczenia lektoratów
Lektorat może być zaliczony w terminach T0, T1 lub T2 na podstawie pozytywnej średniej
oceny z prac pisemnych, zadań domowych oraz wypowiedzi ustnych. Ponadto na końcową
ocenę wpływ ma również aktywny udział studentów w zajęciach i przygotowanie do zajęć.
Poziom A (bardzo dobry)
1) Umiejętność wypowiadania się na dany temat w sposób zrozumiały i gramatycznie
poprawny
2) Bardzo dobra znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie niższym
średniozaawansowanym
3) Rozumienie
tekstu
czytanego
i
słuchanego
na
poziomie
niższym
średniozaawansowanym
Poziom C (dobry)
1) Umiejętność konstruowania prostej wypowiedzi w sposób zrozumiały i w większości
gramatycznie poprawny
2) Dobra znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie niższym
średniozaawansowanym
3) Rozumienie
tekstu
czytanego
i
słuchanego
na
poziomie
niższym
średniozaawansowanym
Poziom E (dostateczny)
1) Umiejętność wypowiadania się na dany temat w oparciu o proste konstrukcje
gramatyczne
2) Znajomość prostych struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie niższym
średniozaawansowanym
3) Ogólne rozumienie prostego tekstu czytanego i słuchanego na poziomie niższym
średniozaawansowanym
3.2 Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych
Ćwiczenia laboratoryjne mogą być zaliczone w terminach T0, T1 lub T2 na podstawie
pozytywnej oceny z testu językowego, odbywającego się po ukończeniu realizacji materiału
przewidzianego na dany semestr. Warunkiem przystąpienia do testu jest pozytywne zaliczenie
tzw. gry edukacyjnej mającej postać testu.
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

SYSTEMY INTERNETOWE
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: II
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Systemy Internetowe:
a) Pierwsza połowa semestru II
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Podstawy Internetu
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru II
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Aplikacje internetowe
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Podstawy Internetu”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy Internetu” jest wypracowanie umiejętności
związanych z Internetem i szeroko pojętymi usługami internetowymi.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy Internetu” studenci znają podstawy tworzenia
nowoczesnych i estetycznych serwisów internetowych. Znają technologie tworzenia web
serwisów i aplikacji klient-serwer.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy Internetu” studenci będą umieli zaprojektować
i oprogramować strukturę i komunikację funkcjonalnego i zgodnego ze standardami
rynkowymi serwisu internetowego z wykorzystaniem HTML, styli CSS oraz JavaScript
i jQuery.
3) Kompetencje społeczne
Student potrafi pracować samodzielnie i ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia
swoich umiejętności. Posiada wiedzę na temat cyklu projektowania i życia oprogramowania.
Zna metody oraz strategie testowania oprogramowania.
2. Program wykładów
2.1 Wprowadzenie do technologii internetowych
1) Podstawy instalacji i konfiguracji serwera www
2) Zagadnienia związane z administracją serwerów www
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2.2 Bezpieczeństwo serwerów www
1) Bezpieczeństwo danych użytkowników serwisu www
2) Zasady i protokoły stosowane przy projektowaniu i wdrażaniu bezpiecznych
systemów internetowych. Obsługa cookies
2.3 Wstęp do projektowania responsywnych stron www
1) Rodzaje układów stron internetowych. Koncepcja responsywnego serwisu
(projektowanie pod różne urządzenia i rozdzielczości)
2) Narzędzia do testowania responsywnych stron www
2.4 Tworzenie stron internetowych
1) Techniczne i merytoryczne aspekty tworzenia elementów strony w języku
HTML5.
Składnia
dokumentu
HTML.
Omówienie
podstawowych
znaczników HTML
2) Wykorzystanie stylów CSS do stworzenia wizualnej strony serwisu. Zmiana
właściwości elementów strony
2.5 Metodyka projektowania i optymalizacji grafiki pod strony internetowe
1) Techniki i narzędzia do projektowania i optymalizacji grafiki pod strony
internetowe
2) Formaty grafiki i „bezpieczna” paleta barw. Źródła grafiki w Internecie.
Wstawianie grafiki do dokumentu HTML. Tworzenie graficznej mapy
odnośników
2.6 Narzędzia webdevelopera i webmastera
1) Podstawy pracy z IDE. Kreatory i szablony stron WWW
2) Zarządzanie plikami. Protokół FTP. Narzędzia do statystyk odwiedzalności
i wydajności stron www
2.7 Pliki multimedialne na stronach www
1) Tagi obsługujące standardy Audio i Video. Rodzaje kodeków
2) Przykłady zastosowania multimediów
2.8 Rozszerzone funkcjonalności responsywnych serwisów www
1) Przykłady wykorzystania biblioteki JavaScript
2) Przykłady wykorzystania funkcjonalności wtyczek jQuery
2.9 Optymalizacja stron pod kątem SEO
1) Pozycjonowanie elementów na stronie z CSS
2) Ważne tagi HTML
3. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń studenci wykonują indywidualne ćwiczenia z zakresu projektowania
i oprogramowywania prostych stron internetowych.
3.1 Przygotowanie środowiska do pracy ze stroną internetową
1) Rejestracja własnej domeny www. Hosting. Konfiguracja serwera www
(współdzielony, VPS i dedykowany)
2) Tworzenie serwerów wirtualnych. Konfiguracja serwera poczty
elektronicznej
3.2 Ćwiczenie z dokumentem HTML
1) Analiza struktury dokumentu, podstawowe znaczniki, walidacja kodu
2) Poprawne nazewnictwo plików strony www. Metody redagowania
dokumentów HTML
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3.3 Ćwiczenie z responsywnym układem strony
1) Tworzenie układu strony. Stworzenie szablonu www w oparciu o elementy
blokowe
2) Tworzenie nawigacji serwisu
3.4 Ćwiczenie z formatowania dokumentu HTML przy pomocy stylów kaskadowych
CSS
1) Style CSS i edytor stylów. Ćwiczenia z użyciem selektorów. Transformacje
i przejścia
2) Czcionki i poziomy tekstu. Użycie czcionek niestandardowych (biblioteka
Typekit). Przykłady zastosowań typografii na stronach www
3.5 Projektowanie grafiki na stronę www - projekt
1) Wykorzystanie styli CSS w projektowaniu layoutu strony
2) Przykłady wykorzystania Canvas do rysowania podstawowych kształtów
3.6 Administrowanie stroną i jej optymalizacja
1) Wykonanie audytu technicznego wybranej strony internetowej
2) Wykorzystanie encji do walidacji strony. Wykonanie optymalizacji
wydajności strony (CDN, kompresja na serwerze)
3.7 Projekt strony internetowej zawierającej grafiki i multimedia
1) Projekt strony produktu (z wykorzystaniem różnych elementów graficznych)
2) Projekt strony restauracji/kawiarni (wykorzystanie klipu video)
3.8 Responsive Web Design
1) Przykłady zastosowania styli CSS w formatowaniu responsywnego układu
strony
2) Zaprojektowanie rozwijanej nawigacji oraz innych elementów strony.
Ćwiczenia z wykorzystaniem jQuery do tworzenia dynamicznego interfejsu
użytkownika
3.9 Projektowanie strony z uwzględnieniem pozycjonowania i UX
1) Wyszukanie słów i fraz kluczowych dla strony. Przygotowanie znaczników
HTML i nagłówków H1-6. Hiperłącza
2) Optymalizacja kodu HTML strony i śledzenie ruchu na stronie
4. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Podstawy Internetu” można zaliczyć w terminach:
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy Internetu” - jest uzyskanie
pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Laboratorium”. Ocena ostateczna jest
średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Laboratorium”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Podstawy Internetu” do końca sesji –
Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki
powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
a) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
b) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
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c) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawany jest Projekt
witryny wykonany wg specyfikacji prowadzącego zajęcia. W takim przypadku student
otrzymuje taką samą ocenę z Wykładów oraz Projektu.
5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Aplikacje internetowe”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Aplikacje internetowe” jest wypracowanie umiejętności
związanych z programowaniem nowoczesnych i dynamicznych aplikacji webowych.
5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Aplikacje internetowe” studenci znają Biblioteki JavaScript
oraz frameworki Bootstrap i JQuery Mobile.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Aplikacje internetowe” studenci będą umieli zaprojektować
(w systemie Grid) i oprogramować strukturę i komunikację interaktywnego serwisu
internetowego wykorzystując możliwości HTML5, styli CSS3 oraz funkcji JavaScript
i jQuery.
3) Kompetencje społeczne
Student potrafi pracować samodzielnie i ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia
swoich umiejętności. Posiada wiedzę na temat cyklu projektowania i życia oprogramowania.
Zna metody oraz strategie testowania oprogramowania.
6. Program wykładów
6.1 Przegląd technologii webowych - wprowadzenie
1) HTML5, CSS3, PHP
2) JS i framework Bootstrap
6.2 Podstawy pracy z JavaScript
1) Składnia języka (obiekty, instrukcje warunkowe, pętle, zmienne, tablice,
instrukcje wyboru, własne funkcje, klasy itd.)
2) Wzorce projektowe w JS i „best practices” stosowane przy programowaniu w JS
6.3 Warsztat programisty JavaScript
1) Przegląd narzędzi developerskich (Firebug, js hint itd.) i narzędzia „build tool”
2) Testowanie i optymalizacja kodu
6.4 Zapoznanie z biblioteką JQuery
1) Selektory
2) Modyfikacja HTML
6.5 Rozszerzone funkcjonalności JQuery
1) Efekty i zdarzenia (właściwości i rejestracja zdarzeń)
2) Animacje
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6.6 JavaScript i AJAX
1) Wprowadzenie do AJAX. Obsługa danych i typów treści
2) Przegląd skryptów AJAX
6.7 Framework Bootstrap
1) Podstawy pracy z frameworkiem
2) Podstawy programowania interfejsów graficznych aplikacji webowych
6.8 Wprowadzenie do JQuery Mobile
1) Zalety biblioteki JQuery Mobile. Właściwości i konfiguracja frameworku
2) Przykłady zastosowania JQuery Mobile i jej integracja z projektem
6.9 Rozwiązania mobilne z JQuery Mobile API
1) Obsługa zdarzeń i praca w trybie offline
2) Integracja z telefonem. Publikacja aplikacji
7. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń studenci wykonują indywidualne ćwiczenia z zakresu projektowania
i oprogramowywania interaktywnych aplikacji webowych.
7.1 Wstęp do programowania w JavaScript-skrypty po stronie klienta
1) Analiza gotowych skryptów JavaScript
2) Zasady pracy ze zmiennymi i danymi. Przykłady używania funkcji
7.2 Tworzenie interaktywnych elementów na stronę internetową (formularze)
1) Użycie JavaScript do komunikacji z użytkownikiem strony, konfiguracja
i walidacja pól formularza
2) Tworzenie i używanie ciasteczek (cookies)
7.3 Dynamiczne elementy strony - ćwiczenie
1) Ćwiczenia z dynamicznie zmieniającym się HTML i używanie
niestandardowych obiektów (tworzenie własnych)
2) Tworzenie prostego slidera
7.4 Podstawy pracy z JQuery
1) Ćwiczenia z selektorami (wybieranie elementów przy pomocy odpowiednich
selektorów, zapisywanie wyborów)
2) Praca z elementami (zmiana i przypisywanie stylu do elementów, zmiana
właściwości np. rozmiaru)
7.5 Proste animacje z wykorzystaniem wbudowanych metod JQuery
1) Zmiana własności CSS elementów dokumentu HTML przy pomocy
wbudowanych metod JQuery (rozwijanie/zwijanie elementu, zmiana
przezroczystości elementu). Zmiana domyślnych ustawień animacji
(szybkości i czasu trwania efektu)
2) Dodawanie zdarzeń do elementów strony np. kalendarz, nawigacja oparta na
kartach, elementy przeciągane myszką
7.6 Ćwiczenia z AJAX
1) Przykłady zastosowania metod GET i POST
2) Praca ze zdarzeniami AJAX (na przykładzie prostego interfejsu realizującego
asynchroniczne zapytania)
7.7 Projekt responsywnej strony bloga z wykorzystaniem frameworka Bootstrap
1) Projekt layoutu responsywnej strony bloga przy użyciu gotowych elementów
HTML, CSS i JavaScript
2) Przygotowanie własnego szablonu strony bloga (przykłady użycia
niestandardowych komponentów frameworka)
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7.8 Praktyczne ćwiczenia z JQuery Mobile
1) Przykłady zastosowania atrybutów. Przyciski i ikonki przycisków
2) Zaprogramowanie interfejsu strony web pod ekrany dotykowe (kontrolki,
role komponentów UI)
7.9 Zaawansowane funkcje biblioteki JQuery Mobile
1) Dodanie efektów przejścia pomiędzy stronami
2) Praca z eventami (tap i swipe)
8. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Aplikacje internetowe” można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Aplikacje internetowe” - jest
uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Laboratorium”. Ocena
ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów”
i „Laboratorium”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Aplikacje internetowe” do końca
sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki
powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
a) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
b) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
c) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawany jest Projekt
witryny wykonany wg specyfikacji prowadzącego zajęcia. W takim przypadku student
otrzymuje taką samą ocenę z Wykładów oraz Projektu.
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MODUŁY
SPECJALIZACYJNE
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

E-MARKETING
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: II
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego E-Marketing:
a) Pierwsza połowa semestru II
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Podstawy Marketingu Internetowego
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru II
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Analityka internetowa
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Podstawy Marketingu Internetowego”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy Marketingu Internetowego” jest zapoznanie
studentów z nowoczesnymi metodami marketingowymi i pozyskiwaniem klientów
w Internecie.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy Marketingu Internetowego” studenci będą znali
podstawy tworzenia użytecznych i estetycznych serwisów internetowych oraz rozumieli
czynniki wpływające na ranking stron www w Google.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy Marketingu Internetowego” studenci będą potrafili
ocenić stopień użyteczności serwisu internetowego oraz zoptymalizować stronę www pod
kątem SEO.
3) Kompetencje społeczne
Student, który jest świadom konieczności ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
i poszerzania wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych, chętnie nabywa
nowe kompetencje. Znajomość podstawowych i zaawansowanych technik e-marketingowych
sprawi, że będzie potrafił umiejętnie wykorzystywać różne formy działań marketingowych,
w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.
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2. Program wykładów
2.1 Zasady tworzenia użytecznych serwisów internetowych
1) Określanie celów marketingowych
2) Zasady projektowania użytecznych serwisów internetowych
2.2 Analiza użyteczności stron internetowych
1) Test Kruga
2) Najczęściej pojawiające się błędy w tworzeniu stron www
2.3 Podstawy optymalizacji dla SEO
1) Podstawy teoretyczne dla SEO, ranking stron www w Google
2) Narzędzia do badania wydajności stron www, narzędzia Webmasterskie
2.4 Sieci społecznościowe
1) Facebook, Tweeter
2) Prowadzenie kampanii marketingowej w sieci społecznościowej
2.5 Google+
1) Możliwości wynikające z wykorzystania Google+
2) Inne narzędzia marketingowe - sieci partnerskie
2.6 Narzędzie Google Adwords
1) Podstawy pracy z Google Adwords
2) Tworzenie kampanii reklamowej dla wybranych słów kluczowych
3. Program ćwiczeń projektowych
W ramach ćwiczeń studenci wykonują indywidualne projekty z zakresu analizy użyteczności
wybranych przez siebie serwisów internetowych oraz tworzą projekty witryn internetowych dla
zadanych celów marketingowych firmy.
Tematy ćwiczeń projektowych:
Poziom A (bardzo dobry)
1) Zaprojektowanie witryny internetowej dla sklepu odzieżowego, której celem jest
zwiększenie szans na odnalezienie oferty przez klienta i przekonanie go do nawiązania
kontaktu („inbound marketing”)
2) Przygotowanie projektu witryny pod kampanię brandingową dla firmy motoryzacyjnej
3) Zaprojektowanie witryny internetowej firmy PR-owej, której celem jest promocja marki
4) Zaprojektowanie witryny internetowej firmy deweloperskiej, której celem jest
zwiększenie liczby odwiedzin strony (zwiększenie liczby potencjalnych klientów)
5) Przygotowanie strony firmowej, której celem jest nawiązanie długoterminowej
współpracy z innymi firmami (B2B marketing)
Poziom C (dobry)
1) Przeprowadzenie analizy użyteczności strony i zaplanowanie koniecznych zmian
w witrynie
2) Przeprowadzenie testu Kruga dla witryny i ocena użyteczności poszczególnych jej
elementów
3) Zbadanie użyteczności wybranej strony internetowej i określenie dla niej celów
marketingowych i oszacowanie wskaźników ich osiągnięcia
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4) Przeprowadzenie testu webpage-usability oraz przeprowadzenie analizy błędów
mających wpływ na użyteczność serwisu
5) Przeprowadzenie analizy słów kluczowych dla pozycjonowania witryny
www.wsi.edu.pl w organic search-u
Poziom E (dostateczny)
1)
2)
3)
4)
5)

Analiza błędów dla wybranego projektu witryny www
Analiza użyteczności wybranej strony internetowej
Analiza skuteczności wybranych słów kluczowych dla wskazanej witryny www
Przeprowadzenie Testu Kruga dla wybranej przez siebie strony
Określenie celów marketingowych dla wybranej strony internetowej

4. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Podstawy marketingu internetowego” można zaliczyć w terminach:
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy marketingu internetowego”
- jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Projektów”. Ocena
ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów”
i „Projektów”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia z przedmiotu „Podstawy marketingu internetowego” do
końca sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony.
Warunki powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30 godzin)
na jeden punkt ECTS.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawany jest Projekt
wykonany na ocenę co najmniej dobrą (C). W takim przypadku student otrzymuje taką
samą ocenę z Wykładów oraz Projektu. Projekt wykonany na ocenę E lub D, stanowi
zaliczenie Ćwiczeń Projektowych.
5. Szczegółowe warunki zaliczenia wykładów
Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny
z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki
zaliczania „Wykładów” w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w
terminach T1 lub T2) są zaliczane w formie pisemnej na kartach dostarczonych przez dziekanat
(koloru czerwonego).
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności : A, B lub C.
Wyboru tematów zaliczeniowych/egzaminacyjnych dokonuje dziekan – z listy tematów
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zawartych w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy marketingu
internetowego”. Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego
stopnia trudności. Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych
tematów.
Tematy na zaliczenie „wykładów”:
Poziom A (bardzo dobry)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rodzaje działań marketingowych prowadzonych w Internecie
Cele marketingowe dla stron internetowych
Użyteczność stron internetowych
Optymalizacja stron www
Kompresja plików video
Kampanie marketingowe

Poziom C (dobry)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pozycjonowanie
Linki sponsorowane
Test Kruga
SEO
Pagerank dla strony
Rodzaje dopasowania słów kluczowych

Poziom E (dostateczny)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Typy i cele stron docelowych
Wskaźniki konwersji
Optymalizacja metatagów strony
Architektura informacji
Błędy na stronie przez które można stracić klientów
Sposoby na skuteczną promocję strony

6. Szczegółowe warunki zaliczenia Projektów
Indywidualny Temat Projektu wybiera student (w ramach ćwiczeń projektowych) – z listy
tematów, zawartej w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy marketingu
internetowego”.
Zaliczenie z „Projektu” powinno być zrealizowane na podstawie dzieła-projektu/opracowania
oddanego w formie elektronicznej na nośniku CD lub papierowej albo powinno być przesłane
jako załącznik do emaila – na określony adres. Adres email dla każdego Przedmiotu
edukacyjnego podaje Dziekan – przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Projekt musi być
zreferowany – na zajęciach przed sesją lub na zaliczaniu w sesji.
Zaliczenie „Projektu” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć ćwiczeniowych (przed
sesją). Zaliczanie „Projektu” w sesji polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z referowania
Projektu. W przypadku zaliczania „Projektu” w dwóch terminach – jego temat nie ulega
zmianie.
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7. Cel Przedmiot edukacyjnego „Analityka Internetowa”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Analityka Internetowa” jest zapoznanie studentów
z nowoczesnymi narzędziami internetowymi do zaawansowanych działań marketingowych
i analizy statystycznej źródeł ruchu na witrynie internetowej
7.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Studenci będą znali podstawowe pojęcia związane z kampaniami marketingowymi,
prowadzonymi przez Internet.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Analityka internetowa” studenci będą potrafili tworzyć
i optymalizować zaawansowane kampanie marketingowe przy pomocy linków
sponsorowanych Google oraz analizować i efektywnie kierować ruchem na witrynie www.
3) Kompetencje społeczne
Student, który jest świadom konieczności ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
i poszerzania wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych, chętnie nabywa
nowe kompetencje. Znajomość podstawowych i zaawansowanych technik analityki
internetowej sprawi, że będzie potrafił umiejętnie wykorzystywać różne formy działań
marketingowych, w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.
8. Program wykładów
8.1 Wprowadzenie
1) Rejestracja i tworzenie konta w Google Adwords
2) Podstawowe ustawienia kampanii
8.2 Pisanie reklam
1) Rodzaje dopasowania słów kluczowych - Planer słów kluczowych
2) Czynniki wpływające na efektywność reklamy w Sieci
8.3 Rozszerzenia reklam i automatyzacja kampanii
1) Dodawanie rozszerzeń do reklam
2) Tworzenie automatycznych reguł dla kampanii
8.4 Remarketing
1) Dodawanie list remarketingowych
2) Łączenie kont Google Adwords i Google Analytics
8.5 Analiza źródeł ruchu na witrynie - Google Analytics
1) Typy danych i ich znaczenie
2) Ogólna konfiguracja ustawień konta Google Analytics
8.6 Cele w Google Analytics
1) Definiowanie celów kampanii
2) Tworzenie raportów niestandardowych
8.7 Zaawansowane metody analizy zdarzeń
1) Alerty niestandardowe
2) Tworzenie i konfiguracja paneli informacyjnych
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9. Program ćwiczeń projektowych
W ramach ćwiczeń studenci wykonują indywidualnie ćwiczenia z zakresu tworzenia kampanii
marketingowych za pomocą narzędzia Google Adwords, optymalizują niestandardowe
ustawienia kampanii i konfigurują narzędzie Analytics pod kątem wykorzystania go do
tworzenia użytecznych statystyk internetowych.

Tematy ćwiczeń projektowych:
Poziom A (bardzo dobry)
1) Opracowanie dynamicznej kampanii reklamowej (elastyczne rozliczanie stawek za klik,
wykorzystanie filtrów, harmonogramowanie kampanii, ograniczenie wyświetlania
reklam do województwa śląskiego), dla sklepu ze sprzętem komputerowym (wraz
z analizą danych statystycznych tj. definiowanie celów dla kampanii, śledzenie stopnia
realizacji konwersji)
2) Przygotowanie dynamicznej kampanii reklamowej (nacisk na maksymalizację liczby
konwersji, definiowanie konwersji, dodawanie rozszerzeń do reklam, tworzenie reklam
w oparciu o narzędzie wstawiania słów kluczowych) dla firmy informatycznej,
świadczącej usługi związane z projektowaniem stron www i pozycjonowaniem (wraz z
analizą danych statystycznych, śledzenie danych demograficznych kampanii, ocena
skuteczności słów kluczowych)
3) Przygotowanie kampanii z remarketingiem (użycie rozszerzeń dla reklam, konfiguracja
list remarketingowych, tworzenie grup docelowych odbiorców) dla firmy
deweloperskiej (wraz z analizą danych statystycznych, dane dotyczące zainteresowań,
zaangażowania odwiedzających, analiza skuteczności reklam)
4) Opracowanie kampanii z remarketingiem dla firmy konsultingowej, działającej na
rynku zagranicznym (targetowanie geograficzne i językowe, tworzenie list
remarketingowych, kierowanie reklam na klientów firmowych) wraz z analizą danych
statystycznych i demograficznych)
Poziom C (dobry)
1) Przygotowanie kampanii reklamowej dla centrum komputerowego (wraz z analizą
danych statystycznych, efektywności reklam, wyświetlanie historii konta, stosowanie
filtrów)
2) Przygotowanie kampanii reklamowej dla centrum szkoleniowego oferującego kursy
komputerowe (wraz z analizą danych statystycznych, efektywność słów kluczowych,
wyświetlanie historii konta i stosowanie filtrów)
3) Przygotowanie kampanii dla firmy poszukującej partnerów strategicznych w branży
IT(wraz z analizą danych statystycznych, wyświetlanie raportów dla kampanii, analiza
słów kluczowych)
4) Przygotowanie kampanii dla firmy oferującej leasing sprzętu komputerowego dla firm
(wraz z analizą danych statystycznych, wyświetlanie raportów dla kampanii, analiza
słów kluczowych)
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Poziom E (dostateczny)
1)
2)
3)
4)
10.

Przygotowanie kampanii dla centrum sportów zimowych
Przygotowanie kampanii dla hotelu
Przygotowanie kampanii dla sklepu odzieżowego
Analiza wyników kampanii dla strony wzorcowej
Warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot „Analityka internetowa” można zaliczyć w terminach:
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Analityka internetowa” - jest
uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Projektów”. Ocena
ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów”
i „Projektów”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia z przedmiotu „Analityka interentowa” do końca sesji –
Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki
powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30 godzin)
na jeden punkt ECTS.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawany jest Projekt
wykonany na ocenę co najmniej dobrą (C). W takim przypadku student otrzymuje taką
samą ocenę z Wykładów oraz Projektu. Projekt wykonany na ocenę E lub D, stanowi
zaliczenie Ćwiczeń Projektowych.
11.

Szczegółowe warunki zaliczenia wykładów

Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny
z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki
zaliczania „Wykładów” w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w
terminach T1 lub T2) są zaliczane w formie pisemnej na kartach dostarczonych przez dziekanat
(koloru czerwonego).
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności : A, B lub C.
Wyboru tematów zaliczeniowych/egzaminacyjnych dokonuje dziekan – z listy tematów
zawartych w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego „Analityka internetowa”.
Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia trudności.
Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych tematów.
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Tematy na zaliczenie „wykładów”:
Poziom A (bardzo dobry)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Różnice pomiędzy Adwords i pozycjonowaniem
Słowa kluczowe i rodzaje dopasowań
Strategie ustalania stawek za kliknięcia, przekroczenie limitu kliknięć
Określanie celów w Analytics
Reguły automatyczne
Remarketing

Poziom C (dobry)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Formy płatności
Wynik jakości
Narzędzia podglądu reklam
Historia konta Adwords
Rodzaje informacji o użytkownikach strony (Analytics)
Rozszerzenia reklam

Poziom E (dostateczny)
1) Struktura konta Adwords
2) Wskaźniki konwersji, CTR i CPC
3) Współczynnik jakości słowa kluczowego
12.

Szczegółowe warunki zaliczenia Projektów

Indywidualny Temat Projektu wybiera student (w ramach ćwiczeń projektowych) – z listy
tematów, zawartej w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego „Analityka
internetowa”.
Zaliczenie z „Laboratorium” powinno być zrealizowane na podstawie wykonanego na
zajęciach przed sesją lub na zaliczeniu w sesji ćwiczenia na komputerze o wybranym przez
studenta poziomie trudności.
Zaliczenie „Laboratorium” w terminie zerowym jest możliwe po zajęciach ćwiczeniowych
(przed sesją). Zaliczanie „Laboratorium” w sesji polega na uzyskaniu pozytywnej oceny
z wykonanego zadania. W przypadku zaliczania „Laboratorium” w dwóch terminach – jego
temat może ulec zmianie.
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SEMESTR III
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: III
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Architektura
Komputerów:
a) Pierwsza połowa semestru III
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Elementy Architektury Komputerów
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru III
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Architektura Systemów Komputerowych
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Elementy Architektury Komputerów”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Elementy Architektury Komputerów” jest zapoznanie
studentów z budową i działaniem układów cyfrowych, które są elementami architektury
procesorów, w tym:
a) Układy kombinacyjne,
b) Układy sekwencyjne,
c) Rejestry,
d) Liczniki,
e) Pamięć operacyjna,
f) Procesor komputerowy,
g) Układy realizacji operacji logicznych,
h) Układy realizacji operacji arytmetycznych,
i) Układy realizacji operacji logicznych,
j) Programowanie w języku RTL,
k) Programowanie binarne.
Architektura oraz funkcjonowanie tych układów zostaną przedstawione w skali mikrosygnałów.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Elementy Architektury Komputerów” studenci będą znali
budowę i rozumieli działanie układów cyfrowych, które są elementami architektury
komputerów. W szczególności studenci będą rozumieli funkcjonowanie procesora
komputerowego oraz realizację programów.
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2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Elementy Architektury Komputerów” studenci będą umieli
projektować – w postaci schematów inżynierskich – układy cyfrowe, które są elementami
architektury komputerów. W szczególności będą umieli projektować układy procesorowe –
w wersji edukacyjnej.
3) Kompetencje społeczne
Znajomość budowy i zasad działania elementów architektury komputerów pozwali studentom
wydawać kompetentne opinie w sprawie działania komputerów. Poza tym studenci będą
potrafili analizować publikowane schematy układów cyfrowych. Znajomość budowy i zasad
działania elementów architektury komputerów pozwoli studentom zrozumieć assemblery oraz
specjalne instrukcje uniwersalnych języków programowania.
2. Program wykładów
2.1 Organizacja PD
1) Przedstawienie programu oraz warunków zaliczenia PD
2) Cyfrowe układy kombinacyjne (kodery)
3) Cyfrowe układy sekwencyjne (dystrybutor faz)
2.2 Pamięć operacyjna i Procesor
1) Pamięć operacyjna (odczyt oraz zapis)
2) Procesor - budowa (rejestry : PC, MAR, MBR, ACC oraz IR)
3) Szyny/magistrala procesora i pamięci operacyjnej
2.3 Procesor – działanie
1) Pobieranie rozkazu
2) Pobieranie danych
3) Wyprowadzanie rezultatu
2.4 Układy realizacji operacji logicznych
1) Realizacja operacji logicznych
2) Schematy układów realizacji operacji logicznych
3) Blok logiczny procesora (LU)
2.5 Układy realizacji operacji arytmetycznych
1) Realizacja operacji arytmetycznych
2) Schematy układów realizacji operacji arytmetycznych
3) Blok arytmetyczny procesora (AU)
2.6 Układy realizacji relacji logicznych
1) Realizacja operacji relacji
2) Schematy układów relacji logicznych
3) Blok relacji logicznych procesora (RU)
2.7 Język RTL
1) Programy operacji arytmetycznych
2) Programy operacji logicznych
3) Programy operacji relacji
2.8 Programowanie binarne
1) Organizacja pamięci programu
2) Organizacja pamięci danych
3) Organizacja pamięci rezultatów/wyników
2.9 Repetytorium
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1) Architektura komputerów
2) Działanie komputerów
3) Programowanie komputerów
3. Program ćwiczeń
Ćwiczenia obejmują 10 godzin dydaktycznych realizowanych w budynku WSIZ. W ramach
Ćwiczeń (projektowych) przedstawiane są przykłady projektowania układów architektury
komputerów realizujących operacje: logiczne, arytmetyczne oraz relacji logicznych.
3.1 Pamięć operacyjna
1) ROM
2) SRAM
3) DRAM
3.2 Procesor komputera
1) Zegar procesora i dystrybutor faz
2) Architektura procesora
3) Magistrale wewnętrze oraz zewnętrzne
3.3 Procesor – działanie
1) Pobieranie rozkazu – przykład układów sekwencji operacji
2) Pobieranie danych – przykład układów sekwencji operacji
3) Wyprowadzanie rezultatu - przykład układów sekwencji operacji
3.4 Układy realizacji operacji logicznych
1) Realizacja operacji logicznych - przykład sekwencji operacji
2) Schemat układu operacji logicznej - przykład układu „NAND”
3) Blok logiczny procesora (LU) - schemat układu
3.5 Układy realizacji operacji arytmetycznych
1) Realizacja operacji arytmetycznych - przykład sekwencji operacji
2) Schemat układów operacji arytmetycznych - przykład operacji „-”
3) Blok arytmetyczny procesora (AU) - schemat układu
3.6 Układy realizacji relacji logicznych
1) Realizacja operacji relacji - przykład sekwencji operacji
2) Schematy układów relacji logicznych – przykład operacji „=”
3) Blok relacji logicznych procesora (RU) – schemat układu
3.7 Język RTL - przykłady
1) Program operacji arytmetycznej - przykład
2) Program operacji logicznej – przykład
3) Program operacji relacji - przykład
3.8 Programowanie binarne - przykłady
1) Blok programu – przykład
2) Blok danych – przykład
3) Realizacja programu – przykład
3.9 Repetytorium
1) Kryteria układów cyfrowych
2) Bezpieczeństwo układów cyfrowych
3) Projektowanie układów cyfrowych

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 88

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

4. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot edukacyjny „Elementy Architektury Komputerów” jest pierwszym w
sekwencji MD: „Architektura Komputerów”. MD: „Architektura Komputerów” jest
kierunkowy (Informatyka Stosowana). W związku z tym obowiązuje egzamin a nie zaliczenie.
PD: „Elementy Architektury Komputerów” można zdawać w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji);
T2 : drugim (w poprawkowym terminie).
Termin T0 jest organizowany – po zajęciach dydaktycznych i przed sesją. Student może
skorzystać z trzech terminów. W przypadku gdy kierunkowy PD nie zostanie zdany do końca
sesji, to należy go powtarzać (nie ma możliwości zdawania w terminach T3 lub T4).
W WSIZ PD może być zdawany/zaliczany przez studenta powtarzającego w dwóch
formach :
1) Edukacyjnej;
2) Naukowej.
W formie Edukacyjnej (klasycznej) nacisk jest położony na wiedzę, natomiast w formie
Naukowej (preferowanej) – na umiejętności. Warunkiem zdania PD: „Elementy Architektury
Komputerów” - jest uzyskanie pozytywnej oceny z „Wykładów” i „Ćwiczeń”. Zdawanie w
formie
Edukacyjnej
(klasycznej)
polega
na
przedstawieniu
na
Karcie
Zaliczeniowo/Egzaminacyjnej (KZE) odpowiedzi na dwa wybrane pytania/zadania – jedno z
Wkładów oraz jedno z Ćwiczeń. Na KZE znajduje się 24 pytania/zadania – po 12 z Wykładów
oraz Ćwiczeń. Pytania/zadania mają oznaczone poziomy trudności : bardzo dobry, dobry oraz
dostateczny. Każda odpowiedź na pytanie/zadanie jest oceniana odrębnie. Ocena z PD jest
średnią arytmetyczną tych ocen.
Zdawanie PD w formie Naukowej (preferowanej), jest traktowane jako udział w pracy
naukowej WSIZ, pod kierunkiem prowadzącego PD. Zdawanie to polega na opracowaniu
symulatora informatycznego (tzn. programu komputerowego w uniwersalnym języku). W
ramach PD: „Elementy Architektury Komputerów”, jako dzieło informatyczne uznawany jest
program komputerowy/symulator - w uniwersalnym języku, który był już przedstawiany w
WSIZ. Specyfikacja problemów, dla których można opracować symulatory komputerowe – jest
przedstawiana na Wykładach lub Ćwiczeniach. Ponadto symulatory komputerowe mogą być
przedstawiane na konsultacjach lub w terminie zerowym.
5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Architektura Systemów Komputerowych”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Architektura Systemów Komputerowych” jest zapoznanie
studentów z podstawowymi układami komputera oraz jego otoczenia (dyski, klawiatury,
monitory, drukarki, itp.). W szczególności zostanie określony system komputerowy – jako
komputer z urządzeniami peryferyjnymi – lecz nie sieć komputerowa.
5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Architektura Systemów Komputerowych” studenci będą
rozumieli różnicę pomiędzy: komputerem, systemem komputerowych oraz siecią
komputerową. W szczególności będą znali architekturę: systemów skalarnych/potokowych,
wieloprocesorowych, pamięci masowej (HDD, SSD, CD/DVD oraz macierzy RAID,) oraz
układów wejścia/wyjścia.
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2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Architektura Systemów Komputerowych” studenci będą umieli
konfigurować oraz projektować układy komputerowe: wieloprocesorowe, z pamięciami
masowymi (HDD, SSD, CD/DVD, RAID, itp.), oraz wejścia/wyjścia (z transmisją danych
i pamięciami buforowymi FIFO/LIFO).
3) Kompetencje społeczne
Znajomość budowy i zasad działania systemu komputerowego pozwoli studentom oceniać
komercyjne oferty komputerów z punktu widzenia kryteriów: ekonomicznych, technicznych,
niezawodnościowych, szybkości i pojemności.
6. Program wykładów
6.1 Alternatywne architektury procesorów
1) Architektury potokowe oraz skalarne
2) Procesor wieloportowy
6.2 Systemy wieloprocesorowe
1) Układy z pamięcią skupioną oraz rozproszoną
2) Arbiter: podziału czasu oraz priorytetowy
6.3 Pamięci operacyjne
1) Pamięć Cache
2) Pamięć wirtualna
6.4 Pamięci masowe
1) HDD, SSD, CD/DVD
2) Macierze dyskowe RAID
6.5 Magistrale
1) Magistrale równoległe
2) Magistrale szeregowe
6.6 Układy wejść/wyjść
1) Układy wejść
2) Układy wyjść
7. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń/Projektów przedstawiane są szczegółowe architektury systemów
komputerowych lub studenci wykonują indywidualny Projekt systemu komputerowego –
o określonym poziomie trudności. Na zajęciach są przedstawiane typowe projekty (schematy
blokowe i zasady funkcjonowania) systemów komputerowych oraz studenci referują swoje
indywidualne projekty.
Tematy Ćwiczeń/Projektów :
Poziom: A (bardzo dobry)
1) Projekt pamięci cache
2) Projekt pamięci wirtualnej
3) Projekt macierzy RAID – z korekcją błędów zapisu
4) Projekt macierzy RAID – z funkcją xor
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5) Projekt jednoportowego systemu wieloprocesorowego
6) Projekt wieloportowego systemu dwuprocesorowego
Poziom: C (dobry)
1) Projekt sterownika HDD
2) Projekt sterownika pamięci CD/DVD
3) Projekt sterownika pamięci SSD
4) Projekt macierzy RAID – z korekcją błędów
5) Projekt układu arbitra z podziałem czasu
6) Projekt układu arbitra z priorytetami
Poziom: E (dostateczny)
1) Projekt kontrolera monitora
2) Projekt kontrolera drukarki
3) Projekt procesora o architekturze skalarnej
4) Projekt procesora o architekturze potokowej
5) Projekt magistrali szeregowej
6) Projekt magistrali równoległej
8. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Architektura Systemów Komputerowych” można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Architektura Systemów Komputerowych” jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Ćwiczeń/Projektu”. Ocena
ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów”
i „Ćwiczeń” lub z „Projektu” (co najmniej 4,0).
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Architektura Systemów Komputerowych”
do końca sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony –
gdyż jest to Moduł kończący się egzaminem. Warunki powtarzania przedmiotu określa
Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny pozytywnej (tzn. 3,0), student
przepracował 25 godzin na każdy punkt ECTS przydzielony do Przedmiotu edukacyjnego.
Jeżeli student uzyskał ocenę wyższą niż dostateczną (tzn. 3,0), to przepracował więcej niż 25
godzin na każdy punkt ECTS przydzielony do Przedmiotu edukacyjnego.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego (tzn. Projektu), którego temat podaje Prowadzący
Przedmiot edukacyjny. Jako dzieło informatyczne uznawany jest Projekt wykonany na ocenę
co najmniej dobrą (C). W takim przypadku student otrzymuje taką samą ocenę z Wykładów
oraz Projektu, (tzn. z Przedmiotu edukacyjnego).
Projekt wykonany na ocenę E lub D, stanowi tylko zaliczenie Ćwiczeń/Projektu.
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8.1

Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów

Wykłady są zaliczane pisemnie. Szczegółowe warunki zaliczania „Wykładów” w terminie T0
ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w terminach T1 lub T2) są zaliczane w
formie pisemnej - na Kartach Zaliczeniowych/Egzaminacyjnych dostarczonych przez
dziekanat (koloru czerwonego). Na kartach tych wpisane są trzy tematy o różnym poziomie
trudności (bardzo dobry, dobry oraz dostateczny).
W trakcie zaliczania/egzaminu, Student wybiera i opracowuje dwa spośród trzech tematów,
(o różnym poziomie trudności : A, C lub E). Dla kontroli efektów kształcenia - wyboru tematów
zaliczeniowych/egzaminacyjnych dokonuje dziekan – z listy tematów zawartych w programie
kształcenia, Przedmiotu edukacyjnego „Architektura Systemów Komputerowych”. Prace
zaliczeniowe/egzaminacyjne ocenia Prowadzący Przedmiot edukacyjny lub osoba wyznaczona
przez dziekana. Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego
stopnia trudności. Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych
tematów.
Tematy na zaliczenie „wykładów”:
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Macierz Cross Bar Switch
2) Macierz RAID
3) Pamięć cache
4) Pamięć wirtualna
5) Jednoportowy system wieloprocesorowy
6) Wieloportowy system wieloprocesorowy
Poziom C, (dobry)
1) Sterownik HDD
2) Sterownik SSD
3) Sterownik CD/DVD
4) Procesor o architekturze skalarnej
5) Procesor o architekturze potokowej
6) Arbiter.
Poziom E, (dostateczny)
1) Magistrala równoległa
2) Magistrala szeregowa
3) Układ wejściowy – klawiatura
4) Układ wejściowy – mysz
5) Układ wyjściowy – monitor
6) Układ wyjściowy – drukarka
8.2 Szczegółowe warunki zaliczenia Projektów
Indywidualny Temat Projektu wybiera student (w ramach zajęć ćwiczeniowych/projektowych)
– z listy tematów Projektów, zawartej w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego
„Architektura Systemów Komputerowych”
Sprawozdanie z „Projektu” powinno zawierać:
1) Stronę tytułową (wg wzoru ustalonego przez Dziekana);
2) Sformułowanie problemu;
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3) Układy potrzebne do konstrukcji systemu komputerowego;
4) Schemat systemu (wykorzystując program z grafiki komputerowej);
5) Opis działania systemu komputerowego.
Sprawozdanie z „Projektu” powinno być wykonane w formie elektronicznej oraz papierowej.
Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno być przesłane jako załącznik do emaila – na
określony adres – przed odpowiednim terminem zaliczenia. Adres email dla każdego
Przedmiotu edukacyjnego podaje Dziekan – przed rozpoczęciem sesji z danego Przedmiotu
edukacyjnego. Projekt musi być zreferowany przez studenta – na zajęciach przed sesją lub na
zaliczaniu w sesji.
Zaliczenie „Projektu” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć projektowych (przed
sesją). Zaliczanie „Projektu” w sesji polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z referowania
Projektu. W przypadku zaliczania „Projektu” w dwóch terminach – jego temat nie ulega
zmianie.
Specyfikacja Projektów (dzieł informatycznych)
Indywidualny Temat Projektu wybiera student (w ramach zajęć ćwiczeniowych/projektowych)
– z listy tematów Projektów, zawartej w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego
„Architektura Systemów Komputerowych”.
Temat Projektu powinien być wybrany przed rozpoczęciem sesji zaliczeniowo/egzaminacyjnej.
Temat wybierany jest przez studentów w ramach zajęć dydaktycznych.
Sprawozdanie z „Projektu” powinno zawierać :
1) Stronę tytułową (wg wzoru ustalonego przez Dziekana);
2) Sformułowanie problemu;
3) Układy potrzebne do konstrukcji systemu komputerowego;
4) Schemat systemu (wykorzystując program z grafiki komputerowej);
5) Opis działania systemu komputerowego.
Objętość Projektu powinna wynosić 5 stron A4 (Word, 12’ z interlinią 1).
Sprawozdanie z „Projektu” powinno być wykonane w formie elektronicznej oraz papierowej.
Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno być przesłane jako załącznik do emaila – na
określony adres – przed odpowiednim terminem zaliczenia. Adres email dla każdego
Przedmiotu edukacyjnego podaje Dziekan – przed rozpoczęciem sesji z danego Przedmiotu
edukacyjnego. Projekt musi być zreferowany przez studenta – na zajęciach przed sesją lub na
zaliczaniu w sesji.
Zaliczenie „Projektu” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć projektowych (przed
sesją). Zaliczanie „Projektu” w sesji polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z referowania
Projektu. W przypadku zaliczania „Projektu” w dwóch terminach – jego temat nie ulega
zmianie.
Poziom: A (bardzo dobry)
1) Projekt pamięci cache
Pamięć cache znajduje się pomiędzy procesorem oraz DRAM. Pamięć Cache składa się
z dwóch baz : rozkazów oraz ich adresów w DRAM. Należy przyjąć, że bazy te działają wg
reguły FIFO.
Rozważyć wielostopniową pamięć cache.
2) Projekt pamięci wirtualnej
Pamięć wirtualna znajduje się pomiędzy procesorem oraz HDD. Pamięć ta zawiera dane
z jednego sektora każdej ścieżki na HDD.
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Rozważyć pamięć wirtualną zawierającą dane z dwóch sektorów każdej ścieżki HDD.
3) Projekt macierzy RAID – z korekcją błędów
Macierz RAID składa się z wielu dysków. Na dyskach tych zapisywane są programy
komputerowe – z korekcją błędów.
Rozważyć układ korygujący błędy zapisu/odczytu z dysku macierzy RAID.
4) Projekt macierzy RAID – z funkcją xor
Macierz RAID składa się z wielu dysków. Jeden z dysków zawiera nadmiarową informację
(xor) o odpowiednich bitach na pozostałych dyskach.
Rozważyć macierz RAID z informacją redundantną (xor) na dowolnym dysku.
5) Projekt jednoportowego systemu wieloprocesorowego
Komputer posiada wiele procesorów oraz rozproszoną pamięć RAM. Zaprojektować układy
odczytu oraz zapisu.
Rozważyć arbiter z podziałem czasu lub priorytetowy.
6) Projekt dwuportowego systemu dwuprocesorowego
Komputer posiada dwa procesory oraz specjalistyczną pamięć RAM o dwóch portach.
Zaprojektować bezkolizyjne układy odczytu oraz zapisu.
Rozważyć komputer wieloportowy o rozproszonej pamięci RAM.
Poziom: C (dobry)
1) Projekt sterownika HDD;
Sterownik HDD obsługuje jeden dysk. Zaprojektować układ odczytu i zapisu dla minimalizacji
czasu dostępu do dysku.
Rozważyć sterownik HDD dla dwóch dysków.
2) Projekt macierzy RAID – z detekcją błędów
Macierz RAID składa się z wielu dysków. Na dyskach tych zapisane są dane. Zaprojektować
układ zapisu/odczytu z detekcją błędów.
Rozważyć macierz RAID w systemie lustrzanego odbicia.
3) Projekt sterownika pamięci CD/DVD
CD/DVD zawiera informację zapisywaną lub odczytywaną. Zaprojektować sterownik do
odczytu/ zapisu CD/DVD.
Rozważyć różne warianty konstrukcyjne CD/DVD.
4) Projekt sterownika pamięci SSD
Pamięć SSD pozwala na zapis/odczyt w blokach – określoną ilość razy. Ponadto pamięć ta
posiada pewien obszar nadmiarowy, do którego jest przepisywana informacja z uszkodzonych
bloków. Zaprojektować układ sterowania pamięcią SSD.
Rozważyć wpływ wielkości bloku na funkcjonowanie SSD.
5) Projekt układu arbitra z podziałem czasu
Arbiter z podziałem czasu eliminuje kolizje wielu procesorów – przy dostępie do RAM.
Zaprojektować układ arbitra z podziałem czasu.
Rozważyć macierz Cross Bar Switch z arbitrem podziału czasu.
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6) Projekt układu arbitra z priorytetami.
Arbiter z priorytetami eliminuje kolizje wielu procesorów – przy dostępie do RAM.
Zaprojektować układ arbitra z priorytetami.
Rozważyć przypadek przerwań o jednakowych priorytetach..
Poziom: E (dostateczny)
1) Projekt kontrolera monitora
Rozważyć monitory : LCD, LED oraz PDA.
2) Projekt kontrolera drukarki
Rozważyć drukarki z buforami FIFO i LIFO.
3) Projekt procesora o architekturze skalarnej
Rozważyć komputer o dwóch procesorach oraz procesor o dwóch arytmometrach.
4) Projekt procesora o architekturze potokowej
Rozważyć funkcjonowanie procesora o architekturze potokowej.
5) Projekt magistrali szeregowej
Rozważyć warianty magistral szeregowych.
6) Projekt magistrali równoległej
Rozważyć warianty magistral równoległych.
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

JĘZYKI PROGRAMOWANIA
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: III
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Języki programowania:
a) Pierwsza połowa semestru III
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Podstawy programowania I
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru III
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Programowanie obiektowe
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Podstawy programowania I”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy programowania I” jest zapoznanie studentów
z zapisem algorytmów obliczeń w postaci kodu oraz podstawami programowania komputerów.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy programowania I” studenci będą rozumieli zasady
realizacji programów komputerowych. W szczególności będą znali instrukcje realizujących
operacje: arytmetyczne, logiczne, cykliczne oraz zasady działania rekurencji.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Podstawy programowania I” studenci będą umieli
zaprogramować proste algorytmy.
3) Kompetencje społeczne
Znajomość budowy i zasad działania programu komputerowego pozwoli studentom oceniać
komercyjne programy.
2. Program wykładów
2.1 Algorytmy
1) Pojęcia podstawowe
2) Zapis graficzny prostych algorytmów obliczeń
2.2 Struktura programu w języku C#
1) Słowa kluczowe, nazwy, zmienne, komentarze
2) Składnia instrukcji, bloki kodu, zakres ważności zmiennych
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2.3 Instrukcje sterujące
1) Instrukcje if, switch, break, continue
2) Instrukcje for, while, do..while, foreach
2.4 Typy danych
1) Typy liczbowe, typ const, typ znakowy, łańcuchy znaków
2) Tablice, struktury
2.5 Operatory
1) Operatory arytmetyczne i logiczne
2) Operatory bitowe, operatory przypisania, operatory rzutowania
2.6 Procedury
1) Metody, metody z przeładowanymi nazwami
2) Rekurencja (NWD Euklidesa, Wieże Hanoi)
3. Program ćwiczeń
W ramach laboratorium studenci przerabiają tematykę omawianą na wykładzie. Program ten
obejmuje: tworzenie algorytmów, najważniejsze rodzaje instrukcji i praktykę wykorzystania
ich do implementacji algorytmów, oraz tworzenie prostych programów ukazujących zasady
działania każdego elementarnego elementu języka C#.
Typy tematów ćwiczeń laboratoryjnych:
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Zadania topcoder.com Division 2, Medium
2) Implementacja DFS dla grafów
3) Z zadanej dużej tablicy liczb szybko wyeliminować powtarzające się liczby
Poziom C, (dobry)
1) Zadeklarować tablice liczb całkowitych i wypełnić ją w zadany sposób (np.
1,2,3...99,100,99,....,2,1)
2) Znaleźć rozwiązania równania a^2 + b^2 = k (k zadane, <=1e6) w liczbach
całkowitych
3) Zadania topcoder.com Division 2, Easy
Poziom E, (dostateczny)
1) Napisać prosty program przypisujący wartości do zmiennych, wykonujący zadane
operacje arytmetyczne i wypisujący wynik na ekran
2) Napisać program rozwiązujący proste zadanie matematyczne (typu: znalezienia
podzielników zadanej liczby, lub znalezienia ilości liczb podzielnych przez 7 lub 11
między 0 a 100 włącznie)
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4. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Podstawy Programowania I” można zaliczyć w terminach:
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy programowania I” - jest
uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Laboratorium”. Ocena
ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów”
i „laboratorium”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Podstawy Programowania I ” do końca
sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki
powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawany jest Projekt
wykonany na ocenę co najmniej dobrą (C). W takim przypadku student otrzymuje taką
samą ocenę z Wykładów oraz Laboratorium.
Projekt wykonany na ocenę E lub D, stanowi zaliczenie Laboratorium.
4.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny
z „kartkówek” przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki zaliczania
„Wykładów” w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w terminach
T1 lub T2) są zaliczane w formie pisemnej na kartach dostarczonych przez dziekanat (koloru
czerwonego).
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności : A, B lub C.
Wyboru tematów zaliczeniowych/egzaminacyjnych dokonuje dziekan – z listy tematów
zawartych w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy Programowania I”.
Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia trudności.
Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych tematów.
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Tematy na zaliczenie „wykładów”:
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Rekurencja
2) Definicja struktury i fragment programu
3) Definicja metody, i fragment programu.
4) Definicja tablicy dwuwymiarowej i fragment programu
5) Definicja i zasada działania pętli do … while
Poziom C, (dobry)
1) Schemat blokowy algorytmu obliczania średniej n liczb
2) Definicja i zasada działania pętli for
3) Definicja instrukcji if … else i fragment programu
4) Definicja instrukcji switch
5) Definicja pętli while i fragment programu
Poziom E, (dostateczny)
1) Wymienić najważniejsze słowa kluczowe
2) Wypisać liczby i napisy na ekran
3) Sformułować prostą pętlę przeszukująca zakres i sprawdzającą warunek logiczny
4.2 Szczegółowe warunki zaliczenia Laboratorium
Tematy na zaliczenie części laboratoryjnej zawarte są w programie kształcenia Przedmiotu
edukacyjnego „Podstawy Programowania I”. Zaliczenie z „Laboratorium” powinno być
zrealizowane na podstawie wykonania przez studenta programu w języku C#.
Zaliczenie „Laboratorium” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć laboratoryjnych
(przed sesją). W przypadku zaliczania „Laboratorium” w dwóch terminach – zagadnienia mogą
ulec nieznacznej zmianie, przy czym liczy się ocena, którą student uzyska na drugim terminie
zaliczenia.
5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Programowanie obiektowe”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Programowanie obiektowe” jest przekazanie studentom
podstaw programowania obiektowego stanowiącego podstawowy paradygmat współczesnego
software'u.
5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po zaliczeniu Przedmiotu edukacyjnego studenci będą rozumieli zasadę projektowania
i implementacji obiektowo-zorientowanych aplikacji.
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2) Umiejętności
Studenci będą potrafili zainstalować VMWare ESXi (wersja darmowa) i uruchomić na nim
wirtualne maszyny WS2008 oraz Debian Linux.
3) Kompetencje społeczne
Studenci będą w stanie efektywnie organizować i administrować pracę IT małych
przedsiębiorstw.
6. Program wykładów
6.1 Przykłady prostych obiektów: enkapsulacja zmiennych i metod
1) Dane „publiczne” i zasady dostępu do nich
2) Metody „publiczne” i sposoby ich wykorzystania
6.2 Poziom dostępu do danych wewnętrznych obiektów
1) Enkapsulacja danych i metod prywatnych jako sposób zapewnienia
niezawodności oprogramowania
2) Metody publiczne jako sposób interakcji „świata” z obiektem
6.3 Instancje obiektów
1) Tworzenie instancji obiektów: alokacja pamięci i konstruktory
2) Garbage collector (Java/C#) i metody/dane statyczne
6.4 Dziedziczenie
1) Klasa podstawowa i pochodna, override funkcji klasy podstawowej
2) Traktowanie instancji klasy pochodnej jak elementów klasy podstawowej
6.5 Interfejsy i rozszerzenia
1) Projektowanie klas jako implementujących interfejsy
2) Projektowanie klas jako rozszerzenia
6.6 Przykłady obiektowo zorientowanych bibliotek: biblioteki standardowe Java i C#
1) Abstrakcyjne interfejsy i klasy je implementujące
2) Tworzenie GUI w oparciu o klasy bazowe
7. Program ćwiczeń
Głównym celem laboratorium programowania obiektowego jest przekazanie studentom
pełnego „ducha” programów obiektowych. W szczególności, poprzez analizę dobrze
skonstruowanych bibliotek (w tym bibliotek standardowych Java i C#) docenić można rozwój
oprogramowania skoncentrowany na jego niezawodności i przystosowaniu do dalszego,
przyszłościowego rozwoju.
Typy tematów ćwiczeń laboratoryjnych:
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Zaprojektować i zaimplementować model szkoły jako systemu instancji klas
wykładowców, studentów i przedmiotów
2) Zaprojektować i zaimplementować prostą aplikację graficzną pozwalającą na
umieszczanie w niej konfigurowalnych obiektów (widgetów)
3) Zaprojektować i zaimplementować prosty system rozproszonego systemu plików
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Poziom C, (dobry)
1) Wykorzystać wybrany przez siebie system testów jednostkowych, i wykorzystać
jego obiektowo-zorientowany projekt
2) Wykorzystać wybrany przez siebie pakiet klas (np. do tworzenia wykresów, lub
analizy obrazu)
3) Mając dany projekt systemu jako zbioru klas i metod (UML) uprościć schemat
w celu poprawy hermetyzacji, i zaimplementować w Java lub C#
Poziom E, (dostateczny)
1) Napisać klasę opisującą punkt na płaszczyźnie 2d
2) Napisać klasę opisującą proces logowania do systemu
3) Napisać klasę implementującą zadany prosty interfejs
8. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno
z „Wykładów” jak i z „Laboratorium”. Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną
pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Laboratorium”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu do końca sesji – Przedmiot edukacyjny
(wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki powtarzania przedmiotu określa
Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
a) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
b) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt ECTS;
c) B, C lub D - student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
8.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny ze
sprawdzianów przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki zaliczania
„Wykładów” w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w terminach
T1 lub T2) są zaliczane w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego w laboratorium
komputerowym.
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności : A, B lub C.
Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia trudności.
Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych tematów.
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Tematy na zaliczenie „wykładów”:
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Omówić zasadę tworzenia GUI w Java lub C#
2) Przedstawić wzorzec projektowy Mediator i pokazać jego przykładową
implementację w Java lub C#
3) Przedstawić projekt rozwiązania wybranego przez siebie zadania z Topcoder
Design Competition (topcoder.com)
Poziom C, (dobry)
1) Wyjaśnić zasadę implementacji interfejsów i przewagę wynikającą
z wykorzystania ich w projekcie
2) Wyjaśnić zależności między klasą dziedziczną i bazową, uwzględniając sposoby
wykorzystania metod klasy bazowej w metodach klasy dziedzicznej
3) Mając dany projekt klasy i kod ją wykorzystujący zaproponować modyfikacje
interfejsu poprawiające hermetyzację
Poziom E, (dostateczny)
1) Mając daną implementację klasy w C# lub Java omówić poszczególne elementy
składni i podać ich znaczenie
2) Mając daną klasę biblioteki standardowej C# lub Java wykonać przy pomocy jej
interfejsu wybrane przez prowadzącego zadanie
8.2 Szczegółowe warunki zaliczenia Laboratorium
Tematy na zaliczenie części laboratoryjnej zawarte są w programie kształcenia Przedmiotu
edukacyjnego „Programowanie obiektowe”. Zaliczenie z „Laboratorium” powinno być
zrealizowane na podstawie wykonania przez studenta co najmniej dwóch z sześciu zagadnień
podanych przez prowadzącego ćwiczenia.
Zaliczenie „Laboratorium” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć laboratoryjnych
(przed sesją). W przypadku zaliczania „Laboratorium” w dwóch terminach – zagadnienia mogą
ulec nieznacznej zmianie, przy czym liczy się ocena, którą student uzyska na drugim terminie
zaliczenia.
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MODUŁY
PODSTAWOWE
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

MATEMATYKA
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: III
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Matematyka:
a) Pierwsza połowa semestru III
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Algebra
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru III
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Analiza Matematyczna
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Algebra”
Celem przedmiotu edukacyjnego „Algebra” jest zapoznanie studentów z podstawowymi
metodami rozwiązywania układów równań i nierówności liniowych.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Na podstawie wykładów studenci będą znali podstawy teoretyczne pozwalające na zdobycie
umiejętności: w formułowaniu problemów w postaci macierzy, obliczania wartości
wyznaczników, wykonywania operacji na macierzach, rozwiązywania układów równań
liniowych, rozwiązywania zadań z liniowej geometrii analityczne.
2) Umiejętności
W rezultacie ćwiczeń tablicowych studenci będą umieli rozwiązywać zadania inżynierskie
opisywane liniowymi modelami matematycznymi w postaci macierzowej. Studenci mają nabyć
praktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy.
3) Kompetencje społeczne
Efektem wykładu i ćwiczeń ma być ukształtowanie wśród studentów praktycznej umiejętności
wykorzystania matematyki w naukach technicznych.
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2. Program wykładów
2.1 Wyznaczniki
1) Wartość liczbowa
2) Własności wyznaczników
2.2 Macierze
1) Określenie macierzy
2) Własności macierzy
2.3 Relacje i działania na macierzach
1) Rząd macierzy
2) Macierz odwrotna do danej
2.4 Układy równań liniowych
1) Postać ogólna i macierzowa układów
2) Twierdzenie Cramera i twierdzenie Kroneckera – Capellie’go
2.5 Metody rozwiązywania układów liniowych
1) Układ Cramera
2) Układy o dowolnej liczbie równań i niewiadomych
2.6 Wstęp do geometrii analitycznej
1) Wektory i proste na płaszczyźnie
2) Równania płaszczyzny i prostej w przestrzeni
3. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń (tablicowych) studenci rozwiązują zadania obliczeniowe.
Tematy Ćwiczeń:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Obliczanie wartości liczbowej wyznaczników
Obliczanie rzędu macierzy
Obliczanie macierzy odwrotnej metodą elementarnych działań na wierszach
Sprawdzanie niesprzeczności układów równań. Rozwiązywanie układów m - równań
liniowych o m - niewiadomych metodą Cramera
Rozwiązywanie układów m - równań liniowych o m - niewiadomych metodą eliminacji
Gaussa
Sprawdzanie niesprzeczności układów równań. Rozwiązywanie układów m - równań
liniowych o n - niewiadomych metodą elementarnych działań na wierszach
Zastosowania iloczynu wektorów do obliczeń wielkości geometrycznych
Wyznaczanie równania płaszczyzny i prostej

4. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Algebra” można zaliczyć w terminach:
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
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Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Algebra” - jest uzyskanie pozytywnej
oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Ćwiczeń”. Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną
pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Ćwiczeń”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Algebra” do końca sesji – Przedmiot
edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki powtarzania
przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Analiza matematyczna”
Celem przedmiotu edukacyjnego „Analiza matematyczna” jest zapoznanie studentów
z podstawowymi wiadomościami o funkcji jednej zmiennej oraz podstawami rachunku
różniczkowego i rachunku całkowego.
5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Na podstawie wykładów studenci będą znali podstawy teoretyczne pozwalające na zdobycie
umiejętności: obliczania granic ciągów i funkcji, pochodnych, zastosowania pochodnych,
w tym obliczania ekstremum funkcji i badania przebiegu zmienności funkcji, obliczania
prostych całek nieoznaczonych i oznaczonych, zastosowania całek oznaczonych, badania
zbieżności szeregów liczbowych i funkcyjnych, interpretacji wyników.
2) Umiejętności
W rezultacie ćwiczeń tablicowych studenci będą umieli rozwiązywać zadania inżynierskie
opisywane funkcjami jednej zmiennej rzeczywistej. Studenci mają nabyć praktyczne
umiejętności wykorzystania wiedzy do formułowania problemów i ich opisu w języku
matematyki.
3) Kompetencje społeczne
Efektem wykładu i ćwiczeń ma być ukształtowanie wśród studentów praktycznej umiejętności
wykorzystania matematyki w naukach technicznych.
6. Program wykładów
6.1 Funkcje jednej zmiennej rzeczywistej
1) Ciągi. Granice ciągu
2) Własności funkcji
6.2 Granice funkcji
1) Granice właściwe, niewłaściwe i jednostronne funkcji
2) Określenie asymptot wykresu funkcji
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6.3 Rachunek pochodnych funkcji jednej zmiennej
1) Pochodna funkcji jednej zmiennej
2) Reguła de l’Hospitala
6.4 Zastosowanie pochodnych do badania przebiegu zmienności funkcji
1) Monotoniczność i ekstrema funkcji
2) Wklęsłość, wypukłość i punkty przegięcia
6.5 Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej
1) Całka nieoznaczona i jej własności
2) Metody całkowania
6.6 Zastosowanie całki oznaczonej
1) Całka oznaczona i jej interpretacja
2) Zastosowanie całki oznaczonej do obliczania pola powierzchni
7. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń (tablicowych) studenci rozwiązują zadania obliczeniowe.
Tematy Ćwiczeń:
 
a) Obliczanie granicy ciągu typu  
    1
 
b) Obliczanie granicy funkcji dla wszystkich typów nieoznaczoności
c) Obliczanie pochodnej z definicji. Obliczanie pochodnej z twierdzeń i wzorów
podstawowych
d) Obliczanie granic funkcji z reguły de l’Hospitala
e) Obliczanie monotoniczności i ekstremów funkcji
f) Obliczanie całki nieoznaczonej ze wzorów podstawowych , rozkładu na sumę całek
i metodą podstawiania
g) Obliczanie całki nieoznaczonej metodą przez części. Obliczanie całki oznaczonej
h) Obliczanie pola powierzchni za pomocą całki oznaczonej

 

8. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Analiza matematyczna” można zaliczyć w terminach:
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Analiza matematyczna” - jest
uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Ćwiczeń”. Ocena ostateczna
jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Ćwiczeń”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Analiza matematyczna” do końca sesji –
Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki
powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
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W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

JĘZYK OBCY_2
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: III
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Język Obcy_2:
a) Pierwsza połowa semestru III
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Język Angielski_1
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru III
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Język Angielski_2
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Język Angielski”
Celem przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” jest zapoznanie studentów ze słownictwem
i wyrażeniami gramatycznymi na poziomie intermediate oraz wykształcenie umiejętności
poprawnego posługiwania się językiem ogólnym w zakresie komunikacji interpersonalnej.
Zajęcia lektoratowe mają głównie na celu rozwijanie sprawności konwersacyjnych oraz
implementację wiedzy pozyskanej w trakcie zajęć laboratoryjnych. Celem komplementarnym
przedmiotu jest także zaprezentowanie zagadnień tematycznych ściśle powiązanych
z technologią informatyczną.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Na podstawie uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” student
posiądzie wiedzę lingwistyczną operującą w ramach czterech sprawności językowych:
czytania, słuchania, pisania i mówienia.
2) Umiejętności
Student nabędzie umiejętność konstruowania prostych wypowiedzi na zadany temat.
Rozumienie prostego tekstu czytanego nie powinno stanowić dla niego problemu.
3) Kompetencje społeczne
Materiał dobierany do przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” ma za zadanie kształtować
te elementy wiedzy i umiejętności, które kształtują pozytywne cechy osobowości studentów
(zagadnienia związane z wprowadzaniem nowoczesnej technologii w celu ułatwienia życia
człowieka, zagadnienia pro-ekologiczne, prozdrowotne, itd.). Dobra znajomość języka
angielskiego pozwoli studentom odnaleźć się na rynku pracy (aktywnie przeszukiwać bazy
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danych ogłoszeń o pracę na całym świecie), nawiązać nowe kontakty w biznesie, zakładać
własne firmy z udziałem zagranicznego kapitału.
2. Program wykładów i ćwiczeń
Poszczególne elementy programu realizowane są zarówno na zajęciach lektoratowych, jak
i ćwiczeniach laboratoryjnych.
2.1 Your body and your health, talking about changes in your life
1) Present perfect simple for experiences and for past actions with present results
2) Reading and answering a questionnaire, talking about experiences, writing a
letter describing recent changes in your life
2.2 Important national or local events and festivals, making descriptions using for and
since
1) Present perfect simple: for and since
2) Listening for specific information, talking about interesting events and festivals,
sounds: weak form, writing a paragraph describing an important national
occasion, writing sentences in present perfect using for and since; IT vocabulary:
Living in a digital age
2.3 A comparison of British and American English, describing objects
1) Defining relative clauses: who, which/that and where, describing things when
you don't know the words
2) Talking about useful types of English, reading: inferring, sounds: comparing
American and British standard pronunciation; difference in specific phonemes,
listening for main ideas, listening for specific information IT vocabulary: What
is netiquette?
2.4 Safety instructions, talking about the rules
1) Modal verbs: must for obligation; mustn't for prohibition
2) Talking about safety instructions, reading for specific information, sounds:
linking of /must/ and /musnt/; insistent intonation, reading about safety
instructions, listening for main ideas
2.5 Different ways of expressing permission and prohibition, rules and customs in
everyday situations in different countries
1) Can, could and can't for ability, permission and prohibition
2) Talking about what you can or can't do, rules, listening for main ideas, listening
for specific information, reading and answering a questionnaire, sounds: strong
and weak forms of can; American English can and can't
2.6 How to stay health, giving pieces of advice
1) Should and shouldn't for advice
2) Reading for specific information, listening for main ideas, listening for specific
information, talking about advice for staying healthy, writing a letter of advice
2.7 Behaviour and manners in different situations, polite requests and orders
1) Asking for permission, asking people to do things, offering
2) Reading and answering a questionnaire, sounds: polite intonation in questions,
listening for specific information, talking about manners and being polite; IT
vocabulary: Channels of digital communication
2.8 Describing past events, giving explanation and making excuses
1) Past continuous for interrupted actions, when

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 110

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

2) Speaking: predicting what happens next in a story, talking about what you were
doing at a certain time in the past, listening for specific information, reading for
inferences, writing a short paragraph using past continuous
2.9 Past Continuous for two simultaneous activities, writing a story using past tenses
1) Past Continuous: while and when
2) Reading: predicting, reading for main ideas, listening for main ideas, talking
about travelling in time, talking about activities that were happening at the same
time, writing a story using suddenly, fortunately, unfortunately, to my surprise,
finally and past tenses
2.10 Expressing your point of view, environment and the future of the Earth
1) Expressions of quantity: too much/many, not enough, fewer, less and more
2) Reading for specific information, inferring, talking about the geography of you
country; talking about the environment; IT vocabulary: Computers in education
2.11 Present simple passive, table manners and behaviour in social situations
1) Present simple passive, making comparisons: but, although, however
2) Reading: predicting; reading for main ideas; reacting to a passage, talking about
a ritual or festival in you country, talking and writing about table manners and
social occasions in your country, writing about a ritual or festival
2.12 The best times to visit different countries, emergency situations
1) Might and may for possibility, first conditional
2) Talking about emergency situations; predicting the end of a story, reading for
specific information, listening for main ideas, sounds: stress and intonation in
sentences with but, however, although, writing a letter giving advice about the
best time to visit your country; IT vocabulary: Computers for the disabled
2.13 Your idea of a perfect weekend, imaginary and improbable situations
1) Would for imaginary situations, second conditional
2) Talking about luxuries and necessities; talking about your perfect weekend,
reading: reacting to a passage, listening for specific information, rewriting a
story from a different point of view
2.14 Unlucky experiences, talking about distant past
1) Past perfect: after, when and because
2) Listening for specific information, linking of /d/ in past perfect sentences,
speaking: predicting the end of a story, writing sentences using after, because
and when
2.15 Progress check
1) Revision, progress test
2) Listening for main ideas, sounds: stressed words, inserting words into a story,
talking about difficult situations, preparing and acting out a dialogue
3. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Język angielski” można zaliczyć w terminach:
T0: zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1: pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2: drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana
(w: Protokole, Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania
w dwóch terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
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Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” - jest uzyskanie
pozytywnej oceny zarówno z „Lektoratów” jak i z „Ćwiczeń laboratoryjnych”. Ocena
ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Lektoratu” i „Ćwiczeń
laboratoryjnych”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Język angielski” do końca sesji – Przedmiot
edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki powtarzania
przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny:
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
3.1 Szczegółowe warunki zaliczenia lektoratów
Lektorat może być zaliczony w terminach T0, T1 lub T2 na podstawie pozytywnej średniej
oceny z prac pisemnych, zadań domowych oraz wypowiedzi ustnych. Ponadto na końcową
ocenę wpływ ma również aktywny udział studentów w zajęciach i przygotowanie do zajęć.
Poziom A (bardzo dobry)
1) Umiejętność swobodnego wypowiadania się na dany temat w sposób zrozumiały
i gramatycznie poprawny
2) Bardzo dobra znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie
średniozaawansowanym
3) Rozumienie tekstu czytanego i słuchanego na poziomie średniozaawansowanym
Poziom C (dobry)
1) Umiejętność wypowiadania się na dany temat w sposób zrozumiały i w większości
gramatycznie poprawny
2) Dobra znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie
średniozaawansowanym
3) Rozumienie tekstu czytanego i słuchanego na poziomie średniozaawansowanym
Poziom E (dostateczny)
1) Umiejętność wypowiadania się na dany temat w oparciu o poprawne konstrukcje
gramatyczne
2) Podstawowa znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie
średniozaawansowanym
3) Rozumienie prostego i krótkiego tekstu czytanego i słuchanego
3.2 Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych
Ćwiczenia laboratoryjne mogą być zaliczone w terminach T0, T1 lub T2 na podstawie
pozytywnej oceny z testu językowego, odbywającego się po ukończeniu realizacji materiału
przewidzianego na dany semestr. Warunkiem przystąpienia do testu jest pozytywne zaliczenie
tzw. gry edukacyjnej mającej postać testu.
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MODUŁY
SPECJALIZACYJNE
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

SYSTEMY KONTROLI WERSJI
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: III
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Systemy kontroli
wersji:
a) Pierwsza połowa semestru III
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Systemy kontroli wersji
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru III
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Systemy rozproszone
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Systemy Kontroli Wersji”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Systemy Kontroli Wersji” jest przygotowanie studentów do
wykorzystywania systemów kontroli wersji do budowy złożonych aplikacji. Systemem kontroli
wersji, używanym w trakcie prowadzenia przedmiotu, jest Git, głównym językiem
programowania jest Java. Programy są budowane przy użyciu Android Studio.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Systemy Kontroli Wersji” studenci posiadają wiedzę konieczną
do posługiwania się systemem Git, podczas budowania złożonych programów oraz potrafią
zbudować aplikację działającą na telefonie komórkowym oraz tablecie. Program przedmiotu
obejmuje tworzenie aplikacji posiadających interfejs graficzny.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Systemy Kontroli Wersji” studenci będą w biegłym stopniu
posługiwać się systemem Git. Nabyte umiejętności pozwolą również na zaprogramowanie
estetycznej aplikacji przeznaczonej na telefon komórkowy.
2. Program wykładów
2.1 Wprowadzenie
1) System kontroli wersji używany w trakcie wykładu – Git
2) Zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji (Android SDK) - instalacja oraz
konfiguracja emulatorów i urządzeń, na których będzie uruchamiany program
(telefony, tablety)
2.2 Budowa aplikacji dla systemu Android
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1) Rodzaje programów – Aktywności/Fragmenty, Usługi
2) Cykl życia aplikacji. Manifest programu, certyfikaty
2.3 Konfiguracja Git dla programów budowanych w Android Studio
1) Użycie git z linii poleceń
2) Pomocne narzędzia wbudowane w Android Studio
2.4 Projektowanie interfejsu graficznego aplikacji - podstawy
1) Zapoznanie ze strukturą plików xml, w których jest przechowywany projekt
graficzny
2) Projekty widoków przy użyciu LinearLayout
2.5 Projektowanie interfejsu graficznego aplikacji
1) Projekty widoków przy użyciu RelativeLayout, ConstraintLayout
2.6 Gałęzie Git
1) Tworzenie wielu prostych aktywności w oddzielnych gałęziach Git
2.7 Git – tworzenie próśb o dołączenie (pull request)
1) Komunikacja pomiędzy aktywnościami
2) Łączenie kodu z docelowym archiwum
2.8 Aplikacje używające fragmentów
1) Tworzenie aktywności w oparciu o fragmenty
2) Wielokrotne wykorzystanie fragmentów
2.9 Wprowadzenie do baz danych
1) Biblioteka Room
3. Program ćwiczeń
W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci przerabiają tematykę omawianą na wykładach.
Budują przykładowe aplikacje dla systemu Android oraz intensywnie wykorzystują system
kontroli wersji Git.
3.1 Zapoznanie z narzędziami umożliwiającymi tworzenie aplikacji dla systemu
Android
1) Instalacja Android Studio
2) Konfiguracja emulatorów oraz urządzeń peryferyjnych
3.2 Struktura programu dla systemu Android
1) Tworzenie prostego programu opartego o aktywność
2) Ustawienie systemu Git dla aplikacji
3.3 Konfiguracja Git dla prostej aplikacji
1) Użycie Git z linii poleceń
2) Narzędzia Git wbudowane w Android Studio
3.4 Projektowanie interfejsu graficznego Aplikacji – podstawy
1) Projektowanie interfejsu graficznego w oparciu o klasę LinearLayout
2) Omówienie pliku gitignore
3.5 Projektowanie interfejsu graficznego Aplikacji
1) Projekty widoków przy użyciu LinearLayout, RelativeLayout
3.6 Gałęzie Git
1) Program używający wielu widoków
2) Tworzenie osobnych gałęzi dla poszczególnych widoków
3.7 Tworzenie próśb o dołączenie, komunikacja między Aktywnościami
1) Komunikacja pomiędzy Aktywnościami
2) Łączenie gałęzi z docelowym archiwum
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3.8 Fragmenty
1) Aplikacja oparta o fragmenty
3.9 Wstęp do bazy danych
1) Prosta aplikacja wykorzystująca bazę danych

Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Systemy Kontroli Wersji”
Poziom A (bardzo dobry)
1) Program rejestrujący trasę biegu. Program powinien zapisywać jedną trasę (położenie).
Każda aktywność powinna być tworzona w oddzielnej gałęzi Git.
2) Prosta książka telefoniczna napisana o oparciu o bibliotekę Room Persistence Library.
Każda aktywność powinna być tworzona w oddzielnej gałęzi Git.
3) Książka kucharska – projekt napisany w oparciu o fragmenty. Każdy fragment powinien
być napisany w oddzielnej.
4) Lista studentów z menu bocznym, wykorzystująca fragmenty. Każdy fragment
powinien być napisany w oddzielnej.
Poziom C (dobry)
1) Program rejestrujący trasę biegu. Program powinien zapisywać jedną trasę (położenie).
Nowe aktywności powinny być tworzone po dodatkowej gałęzi (tej samej).
2) Prosta książka telefoniczna napisana o oparciu o bibliotekę Room Persistence Library.
Nowe aktywności powinny być tworzone po dodatkowej gałęzi (tej samej).
3) Książka kucharska – projekt napisany w oparciu o fragmenty. Nowe fragmenty
powinny być tworzone po dodatkowej gałęzi (tej samej).
4) Lista studentów z menu bocznym, wykorzystująca fragmenty. Nowe fragmenty
powinny być tworzone po dodatkowej gałęzi (tej samej).
Poziom E (dostateczny)
1) Program tworzący kilka aktywności. Aktywności powinny być tworzone w oddzielnych
gałęziach.
2) Kalkulator BMI wraz z historią. Poszczególne widoki powinny być tworzone
w oddzielnych gałęziach.
3) Lista studentów, wykorzystująca bibliotekę Room Persistence Library. Kod bazy
danych powinien być zawarty w oddzielnej gałęzi.
4. Cel Przedmiot edukacyjnego „Systemy Rozproszone”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Systemy Rozproszone” jest przygotowanie studentów do
wykorzystywania systemów kontroli wersji do budowy złożonych aplikacji. Systemem kontroli
wersji używanym w trakcie prowadzenia przedmiotu Git, głównym językiem programowania
Java. Programy są budowane przy użyciu Android Studio.
4.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Systemy Rozproszone” studenci będą posiadać wiedzę
konieczną to do posługiwania się systemem Git podczas budowania złożonych programów
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mobilnych o architekturze klient serwer. Program przedmiotu obejmuje tworzenie aplikacji
mobilnych wyposażonych w architekturę klient serwer oraz aplikacji używających usług firmy
Google.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Systemy Rozproszone” studenci będą w biegłym stopniu
posługiwać się systemem Git. Nabyte umiejętności pozwolą również na zbudowanie złożonego
programu mobilnego o architekturze klient serwer.
5. Program wykładów
5.1 Biblioteki umożliwiające graficzne przedstawienie danych w systemie Android
1) Konfiguracja biblioteki nie należącej do SDK Android umożliwiającej
rysowanie wykresów
2) Przykładowe wykresy w aplikacji mobilnej
5.2 Wprowadzenie do biblioteki Retrofit
1) Konfiguracja prostego klienta HTTP dla systemu Android - Retrofit
2) Pobranie z serwera prostej tablicy
5.3 Graficzna reprezentacja danych pobranych z serwera
1) Zapytanie REST umożliwiające pobranie z serwera tablicy danych (biblioteka
Retrofit)
2) Przedstawienie złożonych danych na wykresach
5.4 Współpraca biblioteki Retrofit z lokalną bazą danych
1) Zapis pobranych danych w lokalnej bazie danych (biblioteka ROOM)
2) Efektywne przedstawienie dużej ilości danych
5.5 Odczyt danych z czujników wbudowanych w urządzenie mobilne
1) Wykorzystanie akcelerometru
2) Wykrywanie ruchu oraz położenia
5.6 Wprowadzenie do serwisów Google
1) Google Maps – konfiguracja
2) Aplikacja używająca map oraz systemu lokalizacji
5.7 Ekran dotykowy w urządzeniach mobilnych
1) Obsługa MotionEvent
2) Proste animacje w systemie Android - klasa SurfaceView
5.8 Sterowanie animacją przy pomocy wbudowanych czujników
1) Wykorzystanie położenia telefonu oraz przyspieszenia do poruszania
pojedynczym obiektem
5.9 Publikowanie aplikacji
1) Dystrybucja aplikacji
6. Program ćwiczeń
W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci przerabiają tematykę omawiana na wykładach.
Budują przykładowe aplikacje dla systemu Android oraz intensywnie wykorzystują system
kontroli wersji Git.
6.1 Instalacja oraz konfiguracja biblioteki umożliwiającej graficzne przedstawienie
danych
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1) Konfiguracja zewnętrznego komponentu umożliwiającego rysowanie
wykresów
2) Tworzenie interfejsu użytkownika z wbudowanymi wykresami
6.2 Instalacja oraz konfiguracja biblioteki Retrofit
1) Budowa prostego klienta HTTP przy użyciu biblioteki Retrofit
2) Odczyt tablicy danych z zewnętrznego serwera
6.3 Program analizujący dane pobrane z serwera HTTP
1) Tworzenie zapytania REST odczytującego tablicę danych przy użyciu
biblioteki Retrofit
2) Budowa interfejsu użytkownika umożliwiającego wizualizację danych
pobranych z serwera
6.4 Program lokalnie zapisujące dane pobrane z serwera
1) Zapis danych pobranych z serwera (biblioteka Retrofit) do lokalnej bazy
danych (biblioteka Room)
2) Zaawansowana wizualizacja danych zgromadzonych w lokalnej bazie danych
6.5 Prosta aplikacja odczytująca dane z akcelerometru
1) Budowa interfejsu wyświetlającego przyspieszenie telefonu
2) Wyświetlanie historii przyspieszenia na wykresach
6.6 Wykorzystanie ekranu dotykowego telefonu do sterowania prostymi animacjami
1) Tworzenie prostej animacji wykorzystującej SurfaceView
2) Wykorzystanie zdarzenia MotionEvent do przesuwania narysowanego
obiektu
6.7 Wykorzystanie czujników telefonu do sterowania prostymi animacjami
1) Wykorzystanie czujników telefonu do przesuwania narysowanego obiektu
6.8 Usługi firmy Google
1) Konfiguracja Google Maps
2) Tworzenie interfejsu użytkownika z komponentem wyświetlającym mapy
6.9 Publikowanie aplikacji
1) Tworzenie certyfikatów
2) Optymalizacja oraz tworzenie pliku przeznaczonego do dystrybucji

Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Systemy Rozproszone”
Poziom A (bardzo dobry)
1) Program rejestrujący trasę biegu. Program powinien zapisywać jedną trasę biegu na
serwerze - położenie oraz prędkość. Należy utworzyć tablicę obiektów.
2) Książka telefoniczna napisana o oparciu o bibliotekę Retrofit. Dane są przechowywane
na zewnętrznym serwerze. Odpowiednie obiekty z danymi są wysyłane na serwer.
3) Lista studentów z menu bocznym. Dane studentów są przechowywane na serwerze
zewnętrznym.
Poziom C (dobry)
1) Program rejestrujący trasę biegu. Program powinien zapisywać jedną trasę (położenie).
Należy wysłać na serwer dwie tablice jednowymiarowe położenia (współrzędne
x oraz y).
2) Prosta książka telefoniczna napisana o oparciu o bibliotekę Retrofit. Dane mogą być
wysyłane w postaci tablic.
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3) Lista studentów z menu bocznym. Dane studentów są przechowywane na zewnętrznym
serwerze. Proszę zapisywać tylko imię i nazwisko.
4) Kalkulator BMI wraz z historią. Historia jest reprezentowana na wykresach, natomiast
dane przechowywane na zewnętrznym serwerze.
Poziom E (dostateczny)
1) Kalkulator BMI wraz z historią. Historia jest reprezentowana na wykresach, natomiast
dane przechowywane lokalnie.
2) Program rejestrujący trasę biegu, dane są przechowywane lokalnie. Przebieg prędkości
proszę przedstawić na wykresie.
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SEMESTR IV
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MODUŁY
KIERUNKOWE
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

SIECI KOMPUTEROWE
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: IV
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Sieci Komputerowe:
a) Pierwsza połowa semestru IV
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Przewodowe Sieci Komputerowe
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru IV
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Bezprzewodowe Sieci Komputerowe
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Przewodowe Sieci Komputerowe”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Przewodowe Sieci Komputerowe” jest zapoznanie
studentów z budową, protokołami oraz działaniem:
a) Sieci lokalnych (LAN – Local Area Network);
b) Sieci metropolitalnych (MAN – Metropolitan Area Network)
c) Sieci rozległych (WAN – Wide Area Network),
d) Modelami warstwowymi sieci komputerowych,
e) Funkcjonowaniem Internetu.
Ponadto w ramach Przedmiotu edukacyjnego „Przewodowe Sieci Komputerowe” zostanie
przedstawiona – między innymi - problematyka adresowania oraz trasowania w sieciach.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Przewodowe Sieci Komputerowe” studenci będą znali
architekturę oraz działanie sieci, a w szczególności protokoły CSMA/CD oraz TCP/IP. Ponadto
studenci będą znali infrastrukturę sieci komputerowych, w tym : karty sieciowe, przełączniki
(switch) oraz trasery (router).
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Przewodowe Sieci Komputerowe” studenci będą umieli
projektować sieci lokalne oraz globalne (z adresacją podsieci). Ponadto studenci będą umieli
posługiwać się aplikacją DHCP, z uwzględnieniem protokołów modelu warstwowego.
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3) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Przewodowe Sieci Komputerowe”, studenci będą potrafili
instalować konfigurować oraz administrować lokalne oraz rozległe sieci komputerowe.
W szczególności studenci będą świadomi roli sieci komputerowych w życiu społecznym
i gospodarczym. Ponadto studenci będą doceniali wagę problematyki bezpieczeństwa
informacji w sieciach.
2. Program wykładów
2.1 Klasyfikacja sieci komputerowych
1) Sieci przewodowe oraz bezprzewodowe
2) Karta sieciowa
2.2 Sieci lokalne (LAN)
1) Topologie sieci lokalnych
2) Sieć Ethernet (protokół CSMA/CD)
2.3 Sieć lokalna Token Ring
1) Architektura sieci Token Ring
2) Działanie sieci Token Ring
2.4 Infrastruktura sieci lokalnych
1) Most (bridge)
2) Przełącznik (switch)
2.5 Sieci MAN
1) Architektura sieci MAN
2) Działanie sieci MAN
2.6 Sieci WAN
1) Protokół: Frame Relay
2) Protokół: Asynchronous Transfer Mode
2.7 Internet (protokół TCP/IP)
1) Adresowanie sieci i hostów
2) Router – architektura i działanie (trasowanie)
2.8 Modele warstwowe sieci komputerowych
1) Model TCP/IP
2) Model ISO/OSI
3. Program ćwiczeń
Ćwiczenia obejmują: instalację i konfigurację przewodowych sieci komputerowych oraz
analizę działania sieci (na podstawie pakietu OPNET).
3.1 Analiza protokołu CSMA/CD
1) Problem kolizji
2) Symulator pakietu OPNET
3.2 Analiza działania przełącznika (switch)
1) Model przełącznika
2) Symulator pakietu OPNET
3.3 Projektowanie sieci TCP/IP
1) Projektowanie/adresowanie sieci
2) Symulator pakietu OPNET
3.4 Analiza działania trasera (router)
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1) Protokoły DHCP oraz RIP
2) Symulator OPNET
3.5 Instalacja lokalnej sieci komputerowej
1) Instalacja serwera
2) Instalacja stacji roboczej
3.6 Konfiguracja lokalnej sieci komputerowej
1) Konfiguracja serwera
2) Konfiguracja stacji roboczej
3.7 Instalacja rozległej sieci komputerowej
1) Instalacja router’a
2) Instalacja stacji roboczej
3.8 Konfiguracja rozległej sieci komputerowej
1) Konfiguracja router’a
2) Konfiguracja stacji roboczej
4. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Przedmiot „Przewodowe Sieci Komputerowe” można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim – poprawkowym (w drugim tygodniu sesji);
Termin T0 nie jest dla studenta obowiązkowy. Ponadto student ma prawo do egzaminu
poprawkowego. Ocena uzyskana w każdym z wybranych terminów jest rejestrowana przez
osobę prowadzącą Przedmiot edukacyjny (w : Protokole, Karcie Okresowych Osiągnięć oraz
Indeksie studenta). W przypadku zdawania Przedmiotu edukacyjnego w kilku terminach, liczy
się ostatnia z uzyskanych ocen.
W WSIZ Przedmiot/Moduł edukacyjny może być zaliczany przez studenta w dwóch formach :
a) Tradycyjnej;
b) Preferowanej.
W formie tradycyjnej nacisk jest położony na wiedzę, natomiast w formie preferowanej – na
umiejętności.
Zaliczanie/zdawanie w formie tradycyjnej jest prowadzone w formie pisemnej, na Kartach
WSIZ formatu A4 – koloru żółtego w terminie T1 oraz koloru czerwonego w terminie T2. Na
Kartach tych podawane są po trzy zagadnienia z różnych poziomów trudności :
A – bardzo dobry,
C – dobry,
E – dostateczny.
Student wybiera: poziom trudności oraz dwa zagadnienia z tego poziomu. Ponadto student
powinien wpisać na Karcie zaliczeniowo/egzaminacyjnej swój nr albumu.
Tradycyjne zaliczenie Przedmiotu edukacyjnego w WSIZ wymaga uzyskania pozytywnej
oceny, tzn. dostatecznej. W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny pozytywnej
(tzn. E), student przepracował 25 godzin na każdy punkt ECTS przydzielony do Przedmiotu
edukacyjnego. Jeżeli student uzyskał ocenę wyższą niż dostateczną, to uważa się, że
przepracował on więcej niż 25 godzin na każdy punkt ECTS przydzielony do Przedmiotu
edukacyjnego.
Prowadzący zaliczenie/egzamin w terminie T1 lub T2 – przedstawia bezpośrednio po
zaliczeniu (w ciągu 45 minut) sposoby rozwiązania zadań zaliczeniowych lub
egzaminacyjnych.

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 124

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

Zaliczenie tradycyjne może polegać także na wykonaniu zadania na komputerze (np.
z programowania, baz danych, grafiki komputerowej, itp.). W takim przypadku prowadzący
zaliczenie lub egzamin przedstawia sposoby rozwiązania problemu każdemu studentowi.
Zaliczenie lub zdawanie w formie preferowanej polega na opracowaniu i przedstawieniu dzieła
informatycznego, dla podanej specyfikacji. W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie
Przedmiotu edukacyjnego – poprzez opracowanie dzieła informatycznego (tzn. projektu,
programu, aplikacji, prototypu lub elaboratu), którego temat podaje Prowadzący Przedmiot
edukacyjny. W ramach Przedmiotu edukacyjnego „Przewodowe Sieci Komputerowe”, jako
dzieło informatyczne uznawany jest projekt w postaci symulatora komputerowego działania
sieci komputerowej (w uniwersalnym języku lub przy wykorzystaniu pakietu OPNET). Jeśli
student wybrał specyfikację określonego problemu, to nie może zaliczać/zdawać danego
Przedmiotu Edukacyjnego w formie tradycyjnej.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Przewodowe Sieci Komputerowe” do
końca sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) może być zdawany
w termiach T3 lub T4, przed sesją następnego przedmiotu należącego do danego modułu
edukacyjnego. Moduł edukacyjny „Sieci Komputerowe” kończy się egzaminem – dlatego nie
można zdawać drugiego przedmiotu edukacyjnego w terminach T3 lub T4. Warunki
powtarzania Przedmiotu edukacyjnego określa Dziekan.
5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Bezprzewodowe Sieci Komputerowe”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Bezprzewodowe Sieci Komputerowe” jest zapoznanie
studentów z budową, protokołami oraz działaniem :
a) Sieci personalnych (PAN – Personal Area Network);
b) Sieci domowych (HAN – Home Area Network);
c) Sieci Bluetooth (OAN– Office Area Network);
d) Sieci Wi-Fi (WLAN – Wireless LAN);
e) Bezprzewodowych sieci metropolitalnych;
f) Sieci satelitarnych.
Ponadto w ramach Przedmiotu edukacyjnego „Bezprzewodowe Sieci Komputerowe” zostanie
przedstawiona – między innymi - problematyka bezpieczeństwa w takich sieciach.
5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Bezprzewodowe Sieci Komputerowe” studenci będą znali
architekturę oraz działanie sieci, a w szczególności protokoły CSMA/CA oraz zasady
bezpieczeństwa. Ponadto studenci będą znali zalety oraz wady sieci bezprzewodowych.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Bezprzewodowe Sieci Komputerowe” studenci będą umieli
instalować bezprzewodowe sieci lokalne. Ponadto studenci będą umieli konfigurować takie
sieci z uwzględnieniem bezpieczeństwa transmitowanej informacji.
3) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Bezprzewodowe Sieci Komputerowe”, studenci będą potrafili
instalować, konfigurować oraz administrować lokalne bezprzewodowe sieci komputerowe.
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Studenci będą świadomi roli bezprzewodowych sieci komputerowych w życiu społecznym
i gospodarczym. Ponadto studenci będą doceniali wagę problematyki bezpieczeństwa
informacji w sieciach bezprzewodowych.
6. Program wykładów
6.1 Klasyfikacja sieci komputerowych
1) Media bezprzewodowe
2) Sieci: PAN, HAN, OAN, LAN, MAN, WAN, SAN
6.2 Sprzęt sieci bezprzewodowych
1) Karty sieciowe
2) Anteny
6.3 Sieć IrDA
1) Architektura sieci
2) Protokoły transmisji informacji
6.4 Sieć HomeRF
1) Architektura sieci
2) Protokoły transmisji informacji
6.5 Sieć Bluetooth
1) Architektura sieci
2) Protokoły transmisji informacji
6.6 Sieć Wi-Fi
1) Architektura sieci
2) Protokoły transmisji informacji
6.7 Sieci MAN
1) Sieci laserowe
2) Protokoły transmisji informacji
6.8 Sieci satelitarne
1) Sieci geostacjonarne
2) Sieci mobilne
7. Program ćwiczeń
Ćwiczenia obejmują: instalację i konfigurację bezprzewodowych sieci komputerowych oraz
analizę działania sieci (na podstawie pakietu OPNET).
7.1 Analiza protokołu CSMA/CA
1) Problem unikania kolizji
2) Symulator pakietu OPNET
7.2 Analiza działania sieci IrRD
1) Model „pilota”
2) Symulator sieci IrDA - pakietu OPNET
7.3 Analiza sieci HomeRF
1) Model sieci domowej
2) Symulator sieci HomeRF - pakietu OPNET
7.4 Analiza pico-sieci
1) Model Master-Slave
2) Symulator pico-sieci – pakietu OPNET
7.5 Analiza sieci Bluetooth
1) Model sieci Bluetooth
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2) Symulator sieci Bluetooth – pakietu OPNET
7.6 Analiza sieci Wi-Fi
1) Model sieci Wi-Fi
2) Symulator sieci Wi-Fi – pakietu OPNET
7.7 Analiza sieci MAN
1) Model sieci laserowej
2) Symulator sieci MAN – pakietu OPNET
7.8 Analiza satelitarnej sieci komputerowej
1) Model sieci satelitarnej
2) Symulator sieci satelitarnej – pakietu OPNET
8. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Przedmiot „Bezprzewodowe Sieci Komputerowe” można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim – poprawkowym (w drugim tygodniu sesji);
Termin T0 nie jest dla studenta obowiązkowy. Ponadto student ma prawo do egzaminu
poprawkowego. Ocena uzyskana w każdym z wybranych terminów jest rejestrowana przez
osobę prowadzącą Przedmiot edukacyjny (w : Protokole, Karcie Okresowych Osiągnięć oraz
Indeksie studenta). W przypadku zdawania Przedmiotu edukacyjnego w kilku terminach, liczy
się ostatnia z uzyskanych ocen.
W WSIZ Przedmiot/Moduł edukacyjny może być zaliczany przez studenta w dwóch formach :
c) Tradycyjnej;
d) Preferowanej.
W formie tradycyjnej nacisk jest położony na wiedzę, natomiast w formie preferowanej – na
umiejętności.
Zaliczanie/zdawanie w formie tradycyjnej jest prowadzone w formie pisemnej, na Kartach
WSIZ formatu A4 – koloru żółtego w terminie T1 oraz koloru czerwonego w terminie T2. Na
Kartach tych podawane są po trzy zagadnienia z różnych poziomów trudności :
A – bardzo dobry,
C – dobry,
E – dostateczny.
Student wybiera : poziom trudności oraz dwa zagadnienia z tego poziomu. Ponadto student
powinien wpisać na Karcie zaliczeniowo/egzaminacyjnej swój nr albumu.
Tradycyjne zaliczenie Przedmiotu edukacyjnego w WSIZ wymaga uzyskania pozytywnej
oceny, tzn. dostatecznej. W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny pozytywnej
(tzn. E), student przepracował 25 godzin na każdy punkt ECTS przydzielony do Przedmiotu
edukacyjnego. Jeżeli student uzyskał ocenę wyższą niż dostateczną, to uważa się, że
przepracował on więcej niż 25 godzin na każdy punkt ECTS przydzielony do Przedmiotu
edukacyjnego.
Prowadzący zaliczenie/egzamin w terminie T1 lub T2 – przedstawia bezpośrednio po zaliczeniu
(w ciągu 45 minut) sposoby rozwiązania zadań zaliczeniowych lub egzaminacyjnych.
Zaliczenie tradycyjne może polegać także na wykonaniu zadania na komputerze (np.
z programowania, baz danych, grafiki komputerowej, itp.). W takim przypadku prowadzący
zaliczenie lub egzamin przedstawia sposoby rozwiązania problemu każdemu studentowi.
Zaliczenie lub zdawanie w formie preferowanej polega na opracowaniu i przedstawieniu dzieła
informatycznego, dla podanej specyfikacji. W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie
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Przedmiotu edukacyjnego – poprzez opracowanie dzieła informatycznego (tzn. projektu,
programu, aplikacji, prototypu lub elaboratu), którego temat podaje Prowadzący Przedmiot
edukacyjny. W ramach Przedmiotu edukacyjnego „Bezprzewodowe Sieci Komputerowe”, jako
dzieło informatyczne uznawany jest projekt w postaci symulatora komputerowego działania
sieci komputerowej (w uniwersalnym języku lub przy wykorzystaniu pakietu OPNET). Jeśli
student wybrał specyfikację określonego problemu, to nie może zaliczać/zdawać danego
Przedmiotu Edukacyjnego w formie tradycyjnej.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Bezprzewodowe Sieci Komputerowe” do
końca sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) może być zdawany w termiach
T3 lub T4, przed sesją następnego przedmiotu należącego do danego modułu edukacyjnego.
Moduł edukacyjny „Sieci Komputerowe” kończy się egzaminem – dlatego nie można zdawać
drugiego przedmiotu edukacyjnego w terminach T3 lub T4. Warunki powtarzania Przedmiotu
edukacyjnego określa Dziekan.
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

BAZY I HURTOWNIE DANYCH
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: IV
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Bazy i hurtownie
danych:
a) Pierwsza połowa semestru IV
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Bazy danych
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru IV
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Hurtownie danych
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Bazy danych”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Bazy danych” jest zapoznanie studentów z podstawowymi
metodami tworzenia oraz projektowania baz danych.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Bazy danych” studenci będą rozumieli istotę Relacyjnych baz
danych oraz sposoby ich projektowania i wykorzystania.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Bazy danych” studenci będą umieli tworzyć projekty i aplikacje
baz danych. Ponadto będą potrafili efektywnie wykorzystywać narzędzia do opracowania
systemów baz danych.
3) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Bazy danych" student potrafi pracować samodzielnie i ma
świadomość konieczności ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Znajomość
podstawowych i zaawansowanych technik tworzenia systemów baz danych sprawia, że
studenci mogą angażować się w realizację różnego rodzaju projektów komercyjnych zlecanych
przez firmy, mających na celu tworzenie interfejsów frond-end oraz back-end użytecznych
i przyjaznych użytkownikowi aplikacji baz danych internetowych.
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2. Program wykładów
2.1 Matematyczne podstawy baz danych
1) Iloczyn kartezjański zbiorów, relacja
2) Własności relacji, encje, atrybuty kluczowe i opisowe
2.2 Definiowanie i modyfikowanie struktury bazy danych - DDL
1) Polecenia CREATE języka SQL
2) Polecenia ALTER i DROP języka SQL
2.3 Projektowanie relacyjnych baz danych
1) Model encja-związek
2) Diagram ERD
2.4 Wymagana postać tabel oraz działania na zbiorze tabel
1) Algebra relacyjna
2) Normalizacja tabel, indeksy tabel
2.5 Typy, operatory i funkcje języka SQL
1) Typy danych języka SQL
2) Operatory i funkcje języka SQL
2.6 Manipulowanie danymi - DML
1) Instrukcja SELECT
2) Widoki (view)
2.7 Zapytania złożone
1) Złączenia tabel
2) Zapytania zagnieżdżone
2.8 Zagadnienia implementacji baz danych
1) Narzędzia programisty zarządzania bazą danych
2) Repozytorium
3. Program ćwiczeń
Ćwiczenia obejmują projektowanie i programowanie baz danych (back-end).
3.1 Narzędzia administrowania bazami danych
1) Program administracyjny
2) Struktura bazy danych PostgreSql
3.2 Definiowanie i modyfikowanie struktury bazy danych - DDL
1) Polecenia CREATE języka SQL
2) Polecenia ALTER i DROP języka SQL
3.3 Przykłady projektowania relacyjnych baz danych
1) Modele encja-związek
2) Diagramy ERD
3.4 Skrypty w języku SQL
1) Skrypty do tworzenia tabel
2) Skrypty do utworzenia indeksów i relacji w bazie danych
3.5 Typy, operatory i funkcje języka SQL
1) Zastosowanie różnych typów danych języka SQL
2) Przykłady zastosowania operatorów i funkcji języka SQL
3.6 Manipulowanie danymi - DML
1) Przykłady zastosowania instrukcji SELECT
2) Tworzenie widoków (view)
3.7 Zapytania złożone
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1) Przykłady złączenia tabel
2) Przykłady zapytań zagnieżdżonych
3.8 Wykonanie projektów bazy danych
1) Funkcja celu, założenia wstępne i diagram ERD
2) Skrypt projektowanej bazy danych
4. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego w WSIZ wymaga uzyskania pozytywnej oceny, tzn.
dostatecznej (jako oceny średniej z Wykładów oraz Ćwiczeń). W WSIZ przyjmuje się, że
w przypadku uzyskania oceny pozytywnej (tzn. 3,0), student przepracował 25 godzin na każdy
punkt ECTS przydzielony do Przedmiotu edukacyjnego. Jeżeli student uzyskał ocenę wyższą
niż dostateczną (tzn. 3,0), to uważa się, że przepracował on więcej niż 25 godzin na każdy punkt
ECTS przydzielony do Przedmiotu edukacyjnego.
Przedmiot „Bazy danych” można zaliczyć w terminach :
T0: zerowym (przed sesją – poza zajęciami dydaktycznymi);
T1: pierwszym (w pierwszym tygodniu sesji – w tych samych godzinach i salach – co
zajęcia dydaktyczne);
T2: drugim (w drugim tygodniu sesji – w tych samych godzinach i salach – co zajęcia
dydaktyczne);
Ponadto student ma prawo do egzaminu poprawkowego. Ocena uzyskana w każdym
z wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole, Karcie Okresowych Osiągnięć oraz
Indeksie). W przypadku zdawania w kilku terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
W WSIZ Przedmiot/Moduł edukacyjny może być zaliczany przez studenta w dwóch formach :
a) Tradycyjnej;
b) Preferowanej.
W formie Tradycyjnej nacisk jest położony na wiedzę, natomiast w formie Preferowanej – na
umiejętności.
W formie tradycyjnej - warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Bazy danych” - jest
uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Ćwiczeń” na podstawie testów
wiedzy obejmujących materiał z ćwiczeń oraz z wykładów. Ocena ostateczna jest średnią
arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Ćwiczeń”.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego (tzn. projektu, programu, aplikacji, prototypu lub
elaboratu), którego temat podaje Prowadzący Przedmiot edukacyjny. W ramach Przedmiotu
edukacyjnego „Bazy danych”, jako dzieło informatyczne uznawany jest projekt bazy danych
z przykładowymi raportami.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Bazy danych” do końca sesji – Przedmiot
edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być zdany przed sesją następnego przedmiotu
należącego do danego modułu edukacyjnego. Moduł edukacyjny „BAZY I HURTOWNIE
DANE” kończy się egzaminem – dlatego nie istnieje możliwość zdawania drugiego przedmiotu
edukacyjnego w terminach T3 lub T4.
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Tematy pytań/zagadnień na zaliczenie/egzamin z przedmiotu :
„Bazy danych”
(sposobem tradycyjnym)
WYKŁADY
Poziom A (bardzo dobry)
1) Opisz możliwe relacje między dmoma tabelami
2) Opisz postacie normalne tabel
3) Opisz algebrę relacyjną tabel
4) Co to jest diagram ERD, podaj przykład
Poziom C (dobry)
1) Opis działania plików indeksowych
2) Polecenie SQL tworzenia tabel
3) Opisz polecenie SELECT
4) Opisz i podaj przykład polecenia UPDATE
Poziom E (dostateczny)
1) Przykład dodawania wiersza do tabeli podrzędnej
2) Przykład procedury zapisu informacji
3) Tworzenie indeksu tabeli
4) Jak działa Trigger.
ĆWICZENIA
Poziom A (bardzo dobry)
1) Podać przykład diagramu ERD dla 5 tabel
2) Napisać skrypt dla utworzenia tabeli nadrzędnej i podrzędnej
3) Podać polecenie INSERT INTO dla tabeli podrzędnej
4) Podać polecenie SELECT dla tabel połączonych naturalnie
Poziom C (dobry)
1) Podać przykład diagramu ERD dla 4 tabel
2) Podać przykład polecenia UPDATE modyfikującego wiele wierszy
3) Podać przykład polecenia SELECT z grupowaniem danych
4) Polecenie SELECT pokazujące listę tabel bazy danych
Poziom E (dostateczny)
1) Podać przykład diagramu ERD dla 3 tabel
2) Podać przykład polecenia UPDATE modyfikującego jeden wiersz
3) Podać przykład polecenia SELECT z obliczeniem średniej
4) Podać przykład polecenia SELECT z obliczeniem sumy
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Tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu :
„Bazy danych”
(sposobem preferowanym)

Zalecenia ogólne dotyczące wszystkich projektów:
1.
2.
3.
4.
5.

Określić funkcje systemu bazy danych dla opisywanej rzeczywistości.
Wyodrębnić encje (obiekty) opisywanej rzeczywistości.
Wykonać docelowy diagram ERD bazy danych.
Napisać stosowny skrypt celem utworzenia bazy danych w PostgreSql.
Napisać odpowiedni zestaw poleceń w języku SQL umożliwiający zapełnienie bazy
danych przykładowymi danymi
6. Opracować Wyzwalacze i procedury pamiętane działające po stronie serwera
7. Opracować stosowne raporty
Ewentualne pytania związane z tematami projektów powinny być wyjaśnione z wykładowcą
w czasie konsultacji.
Projekt 1. Dziennik
W szkole postanowiono sporządzić bazę danych ułatwiającą wystawianie ocen przez
nauczycieli. Ocena końcowa z każdego z przedmiotów jest średnią ocen cząstkowych. Baza
danych powinna umożliwiać rejestrację ocen cząstkowych przez poszczególnych nauczycieli,
automatyczne wyliczenie ocen końcowych i sporządzanie odpowiednich wydruków.
Projekt 2. System rejestracji metanu w kopalni węgla
System składa się z wielu punktów pomiarowych metanu, bazuje na przesyłaniu rekordów
(wierszy) odzwierciedlających pomiary zawartości metanu przekraczającego pewne wartości
progowe. Każdy z nich zawiera stały zestaw pól o określonym typie (nr punktu pomiaru, czas,
wartość). Baza danych opisująca system zawiera wartości rekordów dla kilkudziesięciu
punktów.
Projekt 3. Kosztorys
Firma budowlana wykonuje usługi składające się z typowych czynności. Należy opracować
prosty system kosztorysujący, uwzględniający ceny poszczególnych prac i zużytych
materiałów.
Projekt 4. Ocena publikacji
System składa się z rejestru publikacji, których autorami są pracownicy uczelni. Wartość
naukową publikacji ocenia się w punktach na podstawie rodzaju publikacji oraz liczby stron.
System baz danych powinien umożliwiać tworzenie rankingu autorów i wydawnictw.
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Projekt 5. Firma przewozowa
Firma prowadzi dystrybucję przesyłek po całym kraju. Opracować bazę danych umożliwiającą
wystawianie zleceń dla poszczególnych przewoźników i zestawień dotyczących dostarczonych
przesyłek
Projekt 6. Zarządzanie telefonami komórkowymi
System zarządzania telefonicznymi komórkowymi rejestruje właścicieli telefonów i typy
telefonów oraz zapis danych o wszystkich połączeniach z każdego aparatu.
Projekt 7. Gołębie pocztowe
System zarządzania lotami gołębi pocztowych rejestruje właścicieli gołębi, dane
charakteryzujące gołębie oraz ich loty.
Projekt 8. Proces technologiczny
System baz danych przechowuje dane dotyczące procesu technologicznego produkcji wyrobów
prostych. Danymi tymi są: kolejne operacje technologiczne wykonywane na różnych
maszynach dla poszczególnych wyrobów. Każda operacja ma określony czas technicznego
przygotowania produkcji partii wyrobów oraz czasy jednostkowe (czas wykonania danej
operacji dla jednej sztuki).
Projekt 9. Rejestracja pacjentów
System baz danych rejestracji pacjentów w poliklinice. W poliklinice pracuje wielu lekarzy
którzy przyjmują pacjentów w różnych dniach i o różnych porach. Należy opracować stosowny
system rejestracji pacjentów wraz z pobieraniem opłat.
Projekt 10. Zamówienia własne
Firma prowadzi kontrolę wewnętrznych zamówień na sprzęt. Każde zamówienie jest
przyporządkowane do odpowiedniego działu. Zamówienie może obejmować kilka pozycji.
Poszczególne pozycje dotyczą jednego rodzaju sprzętu, określając jego ilość nazwę
i producenta.
Projekt 11. leasing samochodów
Firma prowadzi leasing samochodów. W bazie danych należy zapisać dane dotyczące klientów
oraz jakie i kiedy samochody pobrali w leasing1, ile zapłacili rat leasingowych
i odsetkowych.
Projekt 12. Naprawy sprzętu komputerowego
Serwis z branży komputerowej wykonuje naprawy sprzętu komputerowego. Dane obejmują
nazwę i rodzaj sprzętu, datę naprawy, opisy przyczyny usterki i sposobu naprawy oraz spis
zużytych części (z katalogu dostępnych części).

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 134

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

Projekt 13. Rejestr wykładów
Uczelnia prowadzi rejestr wykładanych przedmiotów oraz ich wykładowców prowadzonych
w poszczególnych latach na określonych semestrach. Opracować stosowny system baz danych
Projekt 14. System obron prac dyplomowych
Należy opracować system który umożliwi rejestrację wykonanych prac dyplomowych (tytuł,
dyplomant, promotor, dzień oddania pracy), datę recenzji i obrony pracy, skład komisji
egzaminacyjnej.
Projekt 15. Odbiór techniczny
Przeprowadzany jest odbiór techniczny (sprawdzanie poprawności działania) dużego obiektu
(okręt, statek kosmiczny, samolot) który składa się z kilkuset tysięcy części i wielu
podzespołów. Odbiór taki musi być starannie protokołowany. Zapisywać trzeba po kolei
wszystkie czynności wykonane na każdym z podzespołów. Zapis musi określać kiedy czynność
wykonano, jak długo ona trwała i którzy z członkowie zespołu ją wykonali. Zakończenie
odbioru każdego podzespołu musi być zatwierdzone przez jednego z kontrolerów.
Projekt 16. Refundacja leków
Każda apteka musi co miesiąc raportować informację o sprzedaży leków refundowanych.
Zapisana musi być każda sprzedaż leku refundowanego, wraz z jego ceną i wielkością
opakowania Notowane muszą być także recepty (na jednej recepcie może być zapisane kilka
leków): personalia pacjenta, data i numer recepty oraz numer umowy lekarza, który wypisał
receptę.
Projekt 17. System remontów maszyn
Zakład produkcyjny ma kilka wydziałów produkcyjnych. Każdy z wydziałów ma wiele maszyn
na których odbywa się produkcja wyrobów. Maszyny podlegają okresowym planowanym
remontom (naprawą- przywracaniem zdolności Produkcyjnej). Doraźnie może się również
zdarzyć remont spowodowany awarią. Należy opracować system baz danych umożliwiający
rejestrację i planowanie remontów maszyn.
Projekt 19. System rejestracji zawodów sportowych
Należy opracować system który umożliwi rejestrację zawodów sportowych (dyscypliny
sportowe, sędziowie, zawodnicy i miejsca przez nich zajęte).
Projekt 20. Uproszczony system rejestracji gruntów gminnych
Należy opracować system który umożliwi rejestrację działek wg ich przeznaczenia (budowlana,
rolna klasy 1, 2, 3,..6, leśna) wg właścicieli, powierzchni oraz w którym sołectwie się znajduje
Projekt 21. Firma transportowa
Należy opracować system który umożliwi rejestrację pojazdów, kierowców, klientów,
wykonanych usług dla określonych klientów i zużytego paliwa.
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Projekt 22. Akcje ratunkowe GOPR
Opracować system który umożliwi rejestrację akcji ratunkowych GOPR. Należy zarejestrować:
datę, godzinę i opisowo miejsce akcji i wykonane czynności ratunkowe, ratowników biorących
udział w akcji, uratowane osoby oraz opisowo jak doszło do wypadku lub zaginięcia
Projekt 23. Pogotowie ratunkowe
Opracować system który umożliwi rejestrację akcji ratunkowych pogotowia. Należy
zarejestrować karetki pogotowia, kierowców, zespoły ratunkowe, datę, godzinę i opisowo
miejsce akcji i wykonane czynności ratunkowe, zespół biorący udział w akcji, ratowane osoby.
Projekt 24. Studio filmowe
Opracować system który umożliwi rejestrację filmów w wytwórni filmowej. Należy
zarejestrować: scenarzystów, reżyserów, kamerzystów, aktorów oraz sumaryczny koszt ich
honorariów.
Projekt 25. Pasieka
Opracować system który umożliwi rejestrację czynności wykonanych w poszczególnych ulach.
Należy rejestrować wielkość zbiorów: miodu, wosku, propolisu, mleczka pszczelego.
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MODUŁY
PODSTAWOWE
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

JĘZYK OBCY_2
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: IV
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Język Obcy_2:
a) Pierwsza połowa semestru IV
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Język Angielski_1
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru IV
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Język Angielski_2
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Język Angielski”
Celem przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” jest zapoznanie studentów ze słownictwem
i wyrażeniami gramatycznymi na poziomie średniozaawansowanym (intermediate) oraz
kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ogólnym w zakresie
komunikacji interpersonalnej. Zajęcia lektoratowe mają głównie na celu rozwijanie sprawności
konwersacyjnych oraz implementację wiedzy pozyskanej w trakcie zajęć laboratoryjnych.
Celem komplementarnym przedmiotu jest także zaprezentowanie zagadnień tematycznych
ściśle powiązanych z technologią informatyczną.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Na podstawie uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” student
posiądzie wiedzę lingwistyczną operującą w ramach czterech sprawności językowych:
czytania, słuchania, pisania i mówienia.
2) Umiejętności
Student nabędzie umiejętność konstruowania swobodnych wypowiedzi na zadany temat.
Rozumienie dłuższego tekstu czytanego/słuchanego nie powinno stanowić dla niego problemu.
Nie ma większych trudności w rozumieniu języka mówionego.
3) Kompetencje społeczne
Materiał dobierany do przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” ma za zadanie kształtować
te elementy wiedzy i umiejętności, które kształtują pozytywne cechy osobowości studentów
(zagadnienia związane z wprowadzaniem nowoczesnej technologii w celu ułatwienia życia
człowieka, zagadnienia pro-ekologiczne, prozdrowotne, itd.). Dobra znajomość języka
angielskiego pozwoli studentom odnaleźć się na rynku pracy (aktywnie przeszukiwać bazy
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danych ogłoszeń o pracę na całym świecie), nawiązać nowe kontakty w biznesie, zakładać
własne firmy z udziałem zagranicznego kapitału.
2. Program wykładów i ćwiczeń
Poszczególne elementy programu realizowane są zarówno na zajęciach lektoratowych, jak
i ćwiczeniach laboratoryjnych.
2.1 Talking about plans and arrangements
1) Asking questions, Revision: present simple and present continuous in reference
to the present and the future
2) Reading for the gist, listening for main ideas, talking about personal information,
writing a personal letter; IT vocabulary: web design
2.2 Talking about marriage, different customs in different parts of the world
1) Describing a sequence of events: before and after: during and for, verb patterns:
to or -ing
2) Reading: reacting to a passage, talking about wedding customs, listening for
specific information, comparing wedding traditions all over the world, writing
about traditional weddings in your country
2.3 Leisure activities, different types of music
1) Adverbs: adverbs and adverbial phrases of frequency, talking about likes and
dislikes, Adjectives: -ed and -ing endings
2) Reading, listening for main ideas, talking about what you like doing in your spare
time, opinions about contemporary music, writing about other people's favourite
leisure activities: linking words with and, but and because
2.4 Friendship, relating past events
1) Revision: Past simple and past continuous, question tags
2) Reading, listening for main ideas, sounds: intonation in question tags to show
agreement or ask a real question, IT vocabulary: desktop publishing
2.5 Childhood memories, talking about old habits
1) Used to and would + infinitive
2) Reading for specific information, writing a paragraph about the way things used
to be: linking words when, as soon as, while, just as, talking about childhood
experiences and rites of passage in different cultures
2.6 Experiences in a foreign country, describing an event from the past
1) Describing a sequence of events: when, as soon as, as, while, just as, until;
revision of past tenses
2) Listening for specific information, reading for the gist, writing a narrative about
an unusual visit to a foreign country
2.7 Facts about chocolate, social gaffes around the world
1) Non-defining relative clauses: who, which, where, verbs with two objects:
complaining and apologizing
2) Reading: reacting to a text, talking about well-known people, things and places,
talking about misunderstandings, describing objects and situations giving
detailed information; IT vocabulary: program design and computer languages
2.8 Organizational skills and routine activities, how to make requests
1) Revision: Present perfect: already, yet, still, making requests
2) Reading for details, listening for specific information, talking about domestic
activities, social roles and personal organization
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2.9 Radio news broadcasts, comparing different items
1) Present perfect continuous: for asking and saying how long, making comparisons
2) Listening for detailed information, writing: reconstructing a text, speaking:
expressing opinions on different ways of spending time, sources of
entertainment, talking about how they have changed over the years
2.10 Famous characters from fiction, a view of Prague
1) Revision: Present perfect simple, present perfect continuous
2) Reading for specific information, writing a description of a town, using linking
words the main reason why, another reason is that, both... and, neither... nor,
while, whereas Advantages and disadvantages of living and working in a big
metropolis
2.11 Personal possessions, style and fashion
1) Adjectives: order of adjectives
2) Reading for the gist, talking about personal possessions, talking about different
fashions and customs, how they create demand; writing advice for visitors to
your country; IT vocabulary: jobs in ICT
2.12 Predicting and talking about possibilities, describing impressions
1) Revision: Making predictions: may and might: going to and will, describing your
impressions on different things and ideas
2) Listening, writing the ending of a story from a different point of view: linking
words although, in spite of + -ing
2.13 Jobs and conditions of work, describing personal and professional qualities
1) Drawing conclusions: must, can't, might, could; Conditional sentences: type II
and III
2) Talking about your job or your ideal job, listening for specific information,
reading: understanding text organization, talking about what could have
happened in the past, creating different scenarios
2.14 Modal verbs for present and past, emotional reactions
1) Talking about obligation, permission, ability and possibility: can, could, be able
to, could have done, etc.
2) Reading for the main ideas, inferring, talking about what we can/can’t do, writing
a description of rules in your country; talking about wishes and regrets with
reference to the past
2.15 Complaining about a new car, practical household advice
1) Describing a sequence of events: as soon as, when and after for future events,
verb patterns: infinitive of purpose: by + -ing: giving advice: if clauses; IT
vocabulary: communication systems
2) Talking about making complaints, reading for the gist, listening for main ideas,
writing a letter of complaint
2.16 Progress check
1) Revision, progress test
2) Listening for the main ideas, talking about future plans and arrangements
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3. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Język angielski” można zaliczyć w terminach:
T0: zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1: pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2: drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana
(w: Protokole, Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania
w dwóch terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Język angielski” - jest uzyskanie pozytywnej
oceny zarówno z „Lektoratów” jak i z „Ćwiczeń laboratoryjnych”. Ocena ostateczna jest
średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Lektoratu” i „Ćwiczeń
laboratoryjnych”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Język angielski” do końca sesji – Przedmiot
edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki powtarzania
przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny:
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
3.1 Szczegółowe warunki zaliczenia lektoratów
Lektorat może być zaliczony w terminach T0, T1 lub T2 na podstawie pozytywnej średniej
oceny z prac pisemnych, zadań domowych oraz wypowiedzi ustnych. Ponadto na końcową
ocenę wpływ ma również aktywny udział studentów w zajęciach i przygotowanie do zajęć.
Poziom A (bardzo dobry)
1) Umiejętność swobodnego wypowiadania się na dany temat w sposób zrozumiały
i gramatycznie poprawny
2) Bardzo dobra znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie
średniozaawansowanym
3) Rozumienie tekstu czytanego i słuchanego na poziomie średniozaawansowanym
Poziom C (dobry)
1) Umiejętność wypowiadania się na dany temat w sposób zrozumiały i w większości
gramatycznie poprawny
2) Dobra znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie
średniozaawansowanym
3) Rozumienie tekstu czytanego i słuchanego na poziomie średniozaawansowanym
Poziom E (dostateczny)
1) Umiejętność wypowiadania się na dany temat w oparciu o poprawne konstrukcje
gramatyczne
2) Podstawowa znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie
średniozaawansowanym
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3) Rozumienie prostego i krótkiego tekstu czytanego i słuchanego
3.2 Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych
Ćwiczenia laboratoryjne mogą być zaliczone w terminach T0, T1 lub T2 na podstawie
pozytywnej oceny z testu językowego, odbywającego się po ukończeniu realizacji materiału
przewidzianego na dany semestr. Warunkiem przystąpienia do testu jest pozytywne zaliczenie
tzw. gry edukacyjnej mającej postać testu.
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MODUŁY
SPECJALNOŚCIOWE
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

TRANSMISJA SYGNAŁÓW
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: IV
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Transmisja Sygnałów:
a) Pierwsza połowa semestru IV
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Transmisja przewodowa
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru IV
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Transmisja bezprzewodowa
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Transmisja przewodowa”
Celem przedmiotu „Transmisja przewodowa” jest zapoznanie studentów z podstawowymi
operacjami na sygnale, w celu jego transmisji i odbioru oraz własnościami podstawowych
mediów transmisyjnych.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po przedmiocie edukacyjnym „Transmisja przewodowa” studenci będą znali metody
częstotliwościowej analizy sygnałów, metody ich filtracji, próbkowania, modulacji oraz
demodulacji analogowej i cyfrowej. Zapoznają się również z własnościami podstawowych
mediów transmisyjnych.
2) Umiejętności
W ramach przedmiotu „Transmisja przewodowa” studenci nabędą umiejętności analizy
harmonicznej sygnałów oraz opracowania założeń do realizacji systemu telekomunikacyjnego.
3) Kompetencje społeczne
Kompetencje społeczne po przedmiocie „Transmisja przewodowa” polegają na zrozumieniu
ograniczeń związanych z działaniem systemów telekomunikacyjnych dotyczących
wzajemnych zakłóceń w transmisji sygnałów.
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2. Program wykładów
2.1 Pojęcia podstawowe w telekomunikacji
1) Sygnał, element systemu telekomunikacyjnego, system telekomunikacyjny
2) Podstawowe sygnały w Telekomunikacji
2.2 Analiza częstotliwościowa sygnałów
1) Analiza częstotliwościowa sygnałów okresowych widmo sygnału, szereg
Fouriera
2) Analiza sygnałów nieokresowych widmo sygnałów, (transformata Fouriera)
2.3 Filtracja sygnałów
1) Podstawowe typy filtrów , charakterystyki częstotliwościowe filtrów
2) Metody wyznaczania sygnałów wyjściowych filtrów na sygnały wejściowe na
przykładzie filtrów Butterwortha
2.4 Próbkowanie sygnałów
1) Metody próbkowania sygnałów
2) Odtwarzanie sygnałów próbkowanych
2.5 Modulacja i demodulacja sygnałów
1) Modulacja i demodulacja analogowa sygnałów
2) Modulacja cyfrowa sygnałów
2.6 Media transmisyjne
1) Metalowe media transmisyjne
2) Światłowodowe media transmisyjne
2.7 Repetytorium
1) Zaliczenie/egzamin (termin zerowy)
2) Modulacja QAM
3. Program ćwiczeń
W ramach zajęć projektowych studenci wykonują indywidualny projekt związany
z opracowaniem założeń dla systemu telekomunikacyjnego wybranej grupy sygnałów.
4. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Transmisja przewodowa” można zaliczyć w terminie zerowym (przed sesją na
ostatnich zajęciach) lub sesji (w terminie pierwszym lub drugim). Ocena uzyskana w każdym
terminie jest rejestrowana. W przypadku zdawania w kilku terminach, liczy się ostatnia
z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu „Transmisja przewodowa” jest uzyskanie pozytywnej oceny
zarówno z „Wykładów” jak i z „Projektu”. Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną
pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Projektu”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia z przedmiotu „Transmisja przewodowa” - do końca sesji
– przedmiot ten (wszystkie jego formy zajęć) jest powtarzany. Warunki powtarzania
przedmiotu określa Dziekan.
Przyjmuje się, że w przypadku uzyskania z przedmiotu „Transmisja przewodowa” oceny :
E - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt ECTS;
D - student przepracował co najmniej 26 godzin na jeden punkt ECTS;
C - student przepracował co najmniej 27 godzin na jeden punkt ECTS;
B - student przepracował co najmniej 28 godzin na jeden punkt ECTS;
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A - student przepracował co najmniej 29 godzin na jeden punkt ECTS;
Student, który zaliczył przedmiot „Transmisja przewodowa”, (tzn. otrzymał ocenę pozytywną)
– przepracował co najmniej 75 godzin, za które otrzymał wymagane 3 punkty ECTS.
5. Warunki zaliczenia Wykładów
Zaliczenia „Wykładów” w terminie zerowym są przeprowadzane na kolokwium – w ostatnim
terminie wykładów. Wykład może być zaliczony na podstawie pozytywnej średniej oceny
z „kartkówek” przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki zaliczania
„Wykładów” w terminie zerowym ustala osoba prowadząca wykłady.
Wykłady w sesji będą zaliczane w formie pisemnej (na kartach dostarczonych przez dziekanat).
Student wybiera dwa spośród sześciu tematów o danym poziomie trudności: A, B lub C.
Wyboru tematów zaliczeniowych/egzaminacyjnych dokonuje Dziekan – z listy tematów
zawartych w programie kształcenia przedmiotu „Transmisja przewodowa”. Z wybranego
tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia trudności. Ocena
z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych tematów.
Tematy na zaliczenie „wykładów”:
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Analiza harmoniczna dowolnych sygnałów
2) Filtracja sygnałów – typy filtrów
3) Wyznaczanie sygnałów wyjściowych z filtrów
4) Próbkowanie sygnałów, określanie częstotliwości próbkowania
5) Metody modulacji i demodulacji analogowej sygnałów
6) Metody modulacji i demodulacji cyfrowej sygnałów
7) Własności metalowych mediów transmisyjnych
8) Własności światłowodowych mediów transmisyjnych
9) Własności radiowych mediów transmisyjnych
Poziom C, (dobry)
1) Analiza harmoniczna okresowych sygnałów o charakterze nieciągłym
2) Filtracja sygnałów – typy filtrów
3) Próbkowanie sygnałów, określanie częstotliwości próbkowania
4) Metody modulacji i demodulacji analogowej sygnałów
5) Metody modulacji i demodulacji cyfrowej sygnałów
6) Własności metalowych mediów transmisyjnych
7) Własności światłowodowych mediów transmisyjnych
8) Własności radiowych mediów transmisyjnych
Poziom E, (dostateczny)
1) Analiza harmoniczna ciągłych sygnałów o ograniczonym widmie
2) Filtracja sygnałów – typy filtrów
3) Próbkowanie sygnałów, określanie częstotliwości próbkowania
4) Metody modulacji i demodulacji analogowej sygnałów
5) Metody modulacji i demodulacji cyfrowej sygnałów
6) Własności metalowych mediów transmisyjnych
7) Własności światłowodowych mediów transmisyjnych
8) Własności radiowych mediów transmisyjnych
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6. Warunki zaliczenia Projektu
Temat Projektu wybiera student (w ramach zajęć projektowych) – z listy tematów projektów
zawartej w programie kształcenia przedmiotu „Transmisja przewodowa”
Sprawozdanie z „Projektu” powinno zawierać :
1) Stronę tytułową (wg wzoru ustalonego przez Dziekana);
2) Sformułowanie problemu;
3) Wyniki obliczeń;
4) Program komputerowy (w wybranym narzędziu np. Derive);
5) Wnioski.
Sprawozdanie z „Projektu” powinno być wykonane w formie elektronicznej oraz papierowej.
Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno być przesłane jako załącznik do emaila – na
określony adres – przed zaliczaniem. Adres email dla przedmiotu „Transmisja przewodowa”
podaje Dziekan – przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Projekt musi być zreferowany –
na zajęciach przed sesją lub na zaliczaniu w sesji.
Zaliczenie „Projektu” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć projektowych (przed
sesją). Zaliczanie „Projektu” w sesji polega na zreferowaniu projektu. W przypadku zaliczania
„Projektu” w kilku terminach – jego temat nie ulega zmianie.
7. Cel Przedmiot edukacyjnego „Transmisja bezprzewodowa”
Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy o współczesnych sieciach
komórkowych. Telefonia komórkowa jest obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedziną
teleinformatyki, a znajomość szczegółów implementacji nowoczesnych systemów
komórkowych powinna cechować każdego inżyniera informatyka.
Przedmiot zaznajamia studenta z architekturą i funkcjonalnością sieci komórkowych na
przykładzie najbardziej rozpowszechnionego obecnie systemu GSM, pozwala w pełni
zrozumieć działanie telefonu komórkowego i pokazuje obecne oraz przyszłe możliwości
wykorzystania łączności komórkowej w życiu codziennym i działalności zawodowej.
7.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
W ramach przedmiotu „Transmisja bezprzewodowa” studenci poznają metody i techniki
przesyłu wartości pomiarowych na odległość. W ogólności przyjmuje się, że telemetria polega
na umieszczaniu w terenie urządzeń, które dokonują pomiaru wybranej wielkości oraz
automatycznego przesyłu danych drogą radiową lub telefoniczną do centrali. Do przesyłania
wyników pomiarów używa się układów radiowych, modemów, Internetu oraz sieci telefonii
komórkowej.
2) Umiejętności
W trakcie nauki student nabywa umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów
z zakresu komunikacji opartej na falach radiowych, teorii ruchu telekomunikacyjnego oraz
planowania sieci komórkowej.
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W trakcie realizacji przedmiotu student powinien nabyć następujące kompetencje
i umiejętności:
a) znajomość historii rozwoju komunikacji bezprzewodowej do momentu
wprowadzenia koncepcji komórkowej
b) umiejętność opisu architektury sieci GSM i funkcjonalności jej podstawowych
węzłów
c) znajomość architektury interfejsu radiowego GSM, problemów transmisji i odbioru
oraz metod ich eliminacji
d) umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń związanych z wymiarowaniem
ruchu telekomunikacyjnego w sieci komórkowej
e) umiejętność projektowania prostych sieci komórkowych
f) znajomość podstawowych usług oferowanych w sieciach komórkowych.
3) Kompetencje społeczne
W trakcie nauczania przedmiotu kładziony jest również nacisk na kształtowanie postaw
związanych z takimi zagadnieniami etycznymi jak:
a) zachowanie poufności komunikacji w systemie komórkowym
b) kwestie naruszania bezpieczeństwa sieci i użytkownika poprzez ataki na algorytmy
zabezpieczeń oraz nadużycia związane z niepowołanym dostępem do danych
i usług.
8. Program wykładów
8.1 Wstęp
1) Historia telekomunikacji ruchomej
2) Przegląd istniejących standardów systemów komórkowych
8.2 Architektura sieci komórkowej
1) Standaryzacja sieci komórkowych. Specyfikacje techniczne
2) Ogólna architektura sieci GSM
8.3 Transmisja sygnałów
1) Problemy transmisji radiowej
2) Przetwarzanie sygnału
8.4 Działanie sieci komórkowej
1) Systemy numeracyjne GSM i trasowanie ruchu
2) Stacja ruchoma GSM
8.5 Bezpieczeństwo sieci komórkowej
1) Model bezpieczeństwa GSM i jego wady
2) Klonowanie kart SIM i przechwytywanie informacji
8.6 Wymiarowanie sieci komórkowej
1) Elementy teorii ruchu telekomunikacyjnego
2) Wzory pokrycia radiowego i planowanie sieci komórkowej
8.7 Usługi w sieciach komórkowych
1) Procedury komunikacyjne
2) Usługi udostępniane w sieciach GSM
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9. Program ćwiczeń
W ramach zajęć projektowych studenci wykonują w grupach dwuosobowych projekt sieci
radiowej systemu komórkowego GSM. Projekt obejmuje ten sam obszar geograficzny dla
wszystkich grup projektowych, ale różne dane wejściowe w postaci dostępnej ilości
częstotliwości na komórkę, prawdopodobieństwa blokady połączeń, gęstości abonentów oraz
generowanego przez nich ruchu telekomunikacyjnego. Poziom zadań projektowych zależy od
ich stopnia trudności
Stopień trudności projektu:
Poziom: A (bardzo dobry)
a)
b)
c)
d)

Wykonanie poprawnych obliczeń
Prawidłowe zaplanowanie położeń stacji bazowych
Uzyskanie pokrycia całego projektowanego obszaru, bez "białych plam"
Poprawne wykonanie planu częstotliwościowego dla przydzielonego pasma
częstotliwości
e) Uzasadnienie wzoru pokrycia radiowego wykorzystanego w projekcie.
Poziom: C (dobry)
a)
b)
c)
d)

Wykonanie poprawnych obliczeń
Prawidłowe zaplanowanie położeń stacji bazowych
Uzyskanie pokrycia całego projektowanego obszaru, bez "białych plam"
Poprawne wykonanie planu częstotliwościowego dla przydzielonego pasma
częstotliwości.
Poziom: E (dostateczny)
a) Wykonanie poprawnych obliczeń
b) Prawidłowe zaplanowanie położeń stacji bazowych
c) Uzyskanie pokrycia całego projektowanego obszaru, bez "białych plam".
10. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Transmisja bezprzewodowa” można zaliczyć w terminie zerowym (przed sesją –
na ostatnich zajęciach) lub w sesji (w terminie pierwszym lub drugim). Ocena uzyskana
w każdym terminie jest rejestrowana. W przypadku zdawania w kilku terminach, liczy się
ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu „Transmisja bezprzewodowa” jest uzyskanie pozytywnej
oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Projektu”. Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną
pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Projektu”, przy czym jeśli średnia ta nie daje
jednej z wartości 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, to zaokrągla się ją do najbliżej wartości z tego zbioru w górę, jeśli ocena z projektu jest wyższa od oceny z wykładu, w dół - w przeciwnym
przypadku.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia z przedmiotu „Transmisja bezprzewodowa” - do końca
sesji – przedmiot ten (wszystkie jego formy zajęć) jest powtarzany. Warunki powtarzania
przedmiotu określa Dziekan.
Przyjmuje się, że w przypadku uzyskania z przedmiotu „Transmisja bezprzewodowa” oceny:
E - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt ECTS;
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D - student przepracował co najmniej 26 godzin na jeden punkt ECTS;
C - student przepracował co najmniej 27 godzin na jeden punkt ECTS;
B - student przepracował co najmniej 28 godzin na jeden punkt ECTS;
A - student przepracował co najmniej 29 godzin na jeden punkt ECTS;
Student, który zaliczył przedmiot „Transmisja bezprzewodowa”, (tzn. otrzymał ocenę
pozytywną) – przepracował co najmniej 75 godzin, za które otrzymał wymagane 3 punkty
ECTS.
11. Warunki zaliczenia Wykładów
Zaliczenia „Wykładów” w terminie zerowym są przeprowadzane na kolokwium – w ostatnim
terminie wykładów. Wykład może być zaliczony na podstawie pozytywnej średniej oceny
z „kartkówek” przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki zaliczania
„Wykładów” w terminie zerowym ustala osoba prowadząca wykłady.
Wykłady w sesji będą zaliczane w formie pisemnej (na kartach dostarczonych przez dziekanat).
Student wybiera dwa spośród sześciu tematów o danym poziomie trudności: A, B lub C.
Wyboru tematów zaliczeniowych/egzaminacyjnych dokonuje Dziekan – z listy tematów
zawartych w programie kształcenia przedmiotu „Transmisja bezprzewodowa”. Z wybranego
tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia trudności. Ocena
z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych tematów.
12. Warunki zaliczenia Projektu
Grupy projektowe przydzielane są przez prowadzącego zajęcia.
Sprawozdanie z „Projektu” powinno zawierać :
1) Stronę tytułową (wg wzoru ustalonego przez Dziekana);
2) Sformułowanie problemu;
3) Czytelnie przeprowadzone obliczenia z komentarzami i uzasadnieniami;
4) Mapę projektowanego obszaru z naniesionymi elementami sieci komórkowej.
5) Plan częstotliwościowy wraz z uzasadnieniem.
Sprawozdanie z „Projektu” powinno być wykonane wyłącznie w formie elektronicznej.
Sprawozdanie powinno być przesłane jako załącznik do emaila – na określony adres – przed
zaliczaniem. Adres email dla przedmiotu „Transmisja bezprzewodowa” podaje Dziekan –
przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Projekt musi być zreferowany – na zajęciach przed
sesją lub na zaliczaniu w sesji.
Zaliczenie „Projektu” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć projektowych (przed
sesją). Zaliczanie „Projektu” w sesji polega na zreferowaniu projektu. W przypadku zaliczania
„Projektu” w kilku terminach – jego temat nie ulega zmianie.
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

SYSTEMY GRAFIKI 3D
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: IV
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Systemy Grafiki 3D:
a) Pierwsza połowa semestru IV
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Grafika 3D
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru IV
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Animacje 3D
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Systemy grafiki 3D”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Grafika 3D” jest zapoznanie studentów z narzędziami do
modelowania postaci w środowisku Blendera oraz prawidłowymi technikami przygotowania
asetów do gier komputerowych.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Grafika 3D” studenci będą posiadali wiedzę na temat
podstawowych technik modelowania siatki obiektów do gier komputerowych.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Grafika 3D” studenci nabędą praktyczne umiejętności
efektywnego posługiwania się narzędziami umożliwiającymi tworzenie i edycję własności
modeli 3D postaci i elementów wirtualnej rzeczywistości oraz będą potrafili przygotowywać
własne materiały i tekstury, które następnie będą nakładali na wymodelowane obiekty. Ponadto
nauczą się efektywnie wykorzystywać różne formy oświetlenia przestrzeni sceny oraz ustawiać
optymalne warunki renderingu.
3) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Grafika 3D”, student będzie potrafił pracować samodzielnie
i miał świadomość konieczności ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Znajomość
podstawowych i zaawansowanych technik tworzenia i obróbki modeli 3D w programach typu
Blender/3D Maya/3DMax sprawia, że studenci mogą angażować się w realizację różnego
rodzaju projektów komercyjnych z dbałością o wysoki standard wyników swoich prac.
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2. Program wykładów
2.1 Wprowadzenie
1) Wprowadzenie do modelowania dłoni postaci
2) Profilowanie palców i dłoni postaci
2.2 Szkielet dłoni
1) Dodawanie kości do dłoni
2) Edycja więzów dla kości dłoni
2.3 Modelowanie oka postaci
1) Model przestrzenny oka
2) Teksturowanie powierzchni oka
2.4 Modelowanie elementów florystycznych
1) Modelowanie kwiatka
2) Nakładanie materiałów na kwiatek
2.5 Modelowanie krajobrazu łąki
1) Modelowanie źdźbła trawy
2) Wykorzystanie cząsteczek do stworzenia łąki
2.6 Modelowanie głowy postaci
1) Modelowanie twarzy postaci
2) Model low i high poly
2.7 Zaawansowane metody modelowania anatomii
1) Modelowanie głowy
2.8 Obiekty typu krzywych
1) Praca z krzywymi Beziera
2) Własności krzywych i rodzaje wykorzystania
2.9 Tekst
1) Praca z tekstem
2) Zaawansowane efekty na tekście
3. Program ćwiczeń
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują modelowanie, nakładanie materiałów i tekstur oraz
renderowanie fragmentów przestrzeni znajdującej się wewnątrz lub na zewnątrz budynku jak
również kształtowanie obiektów należących do świata martwego, pojazdów mechanicznych
i elementów roślinnych.
3.1 Zapoznanie się z GUI Blendera
1) Przechodzenie pomiędzy widokami pracy. Wstawianie obiektów typu siatki
na scenę, przenoszenie obiektów między warstwami i wykonywanie prostych
transformacji ma obiektach w trybie Object.
2) Modyfikacja proporcjonalna i nieproporcjonalna siatki obiektów. Dodawanie
krawędzi, nadbudowywanie ścianek, zaokrąglanie krawędzi i rogów. Wstępna
optymalizacja pod kątem gier.
3.2 Zapoznanie się z renderami w Blenderze
1) Ustawienie oświetlenia sceny. Dobór natężenia i właściwości źródła światła.
Oświetlenie typu Ambient Occlusion.
2) Ustawienie kamery i parametrów renderingu. Formaty zapisu obrazu sceny.
3.3 Scena stołu z zastawą kuchenną
1) Modelowanie obiektów- filiżanek, kubków, sztućców
2) Dodawanie materiału do obiektu (zmiana właściwości materiałów)
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3.4 Tworzenie skomplikowanych modeli elementów ekwipunku postaci z gry
1) Modelowanie elementu ekwipunku np. latarki lub walkie-talkie pod kątem
gry komputerowej
2) Dodawanie materiałów, przygotowywanie siatki do nałożenia tekstur
(tworzenie map UV)
3.5 Modelowanie elementów wyposażenia biurowego
1) Modelowanie myszki, klawiatury, monitora, nakładanie tekstur obrazowych
na powierzchnię obiektu (opisy klawiszy, logo na myszce)
2) Modelowanie krzesła
3.6 Zaawansowane modelowanie elementów 3D
1) Modelowanie wybranego elementu roślinnego z wykorzystaniem plug-in
Tree oraz modyfikatora Array
2) Zmiana właściwości obiektów, konwersja do obiektów typu siatki,
nakładanie materiałów
3.7 Scena przedstawiająca element natury
1) Modelowanie brył owoców w oparciu o obiekty typu Mesh i Curve, tworzenie
pojemnika na obiekty
2) Dodawanie tekstury przestrzennej do powierzchni owocu, teksturowanie
obrazem, malowanie tekstur
3.8 Model elementu ozdobnego
1) Modelowanie żarówki i breloczka z wykorzystaniem cząsteczek
2) Materiały typu Emission, oświetlenie wolumetryczne i inne efekty świetlne
3.9 Logo w 3D
1) Modelowanie logo sklepu rowerowego z tekstu, model koła rowerowego
2) Nakładanie materiału i tekstur, dodatkowe efekty

Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Grafika 3D”
Poziom A (bardzo dobry)
1)
2)
3)
4)

Projekt dłoni z biżuterią
Projekt dłoni dyrygenta z batutą
Projekt popiersia dowolnej postaci
Projekt postaci do gry

Poziom C (dobry)
1)
2)
3)
4)

Projekt spoczywającej dłoni na biurku
Model kwiatka na łące
Projekt maski weneckiej
Projekt kwiatów w wazonie

Poziom E (dostateczny)
1)
2)
3)
4)

Projekt oka
Projekt palca
Projekt kwiatka
Projekt źdźbła trawy
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4. Cel Przedmiot edukacyjnego „Animacje 3D”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Animacje 3D” jest zapoznanie studentów ze środowiskiem
pracy i technikami rzeźbienia kształtów przy pomocy ZBrusha oraz z zaawansowanymi
metodami tworzenia animacji ruchu w przestrzeni roboczej Blendera, z użyciem narzędzi tj.
Krzywe IPO oraz arkusz Dopesheet.
4.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Animacje 3D” studenci będą posiadali podstawową wiedzę na
temat narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu animacji oraz poznają zasady tworzenia
cyklu chodu postaci w Blenderze.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Animacje 3D" studenci będą posiadali praktyczne umiejętności
z zakresu wykorzystania narzędzi Blendera do tworzenia ciekawych i profesjonalnie
wyglądających animacji ruchu. Ponadto będą potrafili wykorzystywać zaawansowane opcje
video edytora Blendera do tworzenia przejść pomiędzy klatkami animacji oraz nauczą się
optymalizować parametry renderingu.
3) Kompetencje społeczne
Student potrafi pracować samodzielnie i ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia
swoich umiejętności. Znajomość podstawowych i zaawansowanych technik tworzenia
i obróbki animacji w programach typu CAD sprawia, że studenci mogą angażować się
w realizację różnego rodzaju projektów komercyjnych z dbałością o wysoki standard wyników
swoich prac.
5. Program wykładów
5.1 Wprowadzenie do obsługi ZBrusha
1) Omówienie podstawowych narzędzi ZBrusha wykorzystywanych w tworzeniu
elementów sceny
2) Omówienie modów pracy ZBrusha
5.2 Podstawowe transformacje modeli 3D
1) Tworzenie masek siatki
2) Omówienie trybów poruszania siatką obiektu
5.3 Rendering scen w ZBrushu
1) Właściwości fizyczne obiektów ZBrusha
2) Omówienie ustawień renderingu scen
5.4 Animacja mimiki twarzy
1) ShapeKeys i zasady ich stosowania
2) Przykłady zastosowania ShapeKeys
5.5 Techniki animacji szkieletowej
1) Omówienie funkcjonalności kości
2) Tryby pracy ze szkieletem
5.6 Animacja szkieletowa drzew
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1) Omówienie sposobów animacji drzew
2) Omówienie narzędzi do animacji szkieletowej drzew
5.7 Animacja ruchu postaci
1) Praca ze szkieletem, tworzenie grup werteksów
2) Tryb malowania wagi
5.8 Zaawansowane techniki animacji ruchu
1) Technika "Motion capture"
2) Praca z krzywymi IPO oraz arkuszami Dopesheet
6. Program ćwiczeń
Ćwiczenia polegają na wykonywaniu przez studentów projektów animacji w oparciu
o przedstawiane przez prowadzącego praktyczne przykłady. W trakcie zajęć studenci realizują
zadania, które mają na celu nabycie przez nich kompetencji niezbędnych na współczesnym
rynku pracy.
6.1 Podstawowe operacje na obiektach sceny w ZBrushu
1) Tworzenie obiektów z podstawowych brył
2) Edycja siatki obiektów na scenie
6.2 Transformacje kształtu obiektu 3D
1) Wykorzystanie pędzli do rzeźbienia i cięcia powierzchni siatki obiektu
2) Przykłady wykorzystania pędzli maskujących
6.3 Zaawansowane techniki modelowania ciała postaci
1) Wykorzystanie narzędzi Dynamesh i Extract
2) Przykłady z użyciem bibliotek zawierających Subtools
6.4 Tworzenie animacji mimiki twarzy
1) Przygotowanie siatki modelu do zmian mimiki przy pomocy ShapeKeys
2) Animacja poklatkowa ShapeKeys
6.5 Animacja ruchu dłoni
1) Dodawanie kości do dłoni, łączenie kości i ustawianie orientacji kości
w przestrzeni xyz
2) Łączenie modelu ze szkieletem więzami rodzicielstwa, praca w trybie Pose
mode
6.6 Zaawansowane techniki animacji drzew
1) Tworzenie szkieletu dla pnia i gałęzi, generowanie ruchów w Pose mode
2) Zastosowanie szkieletu z TreeGen, ustawienia parametrów dla wiatru
i prędkości animacji
6.7 Animacja ciała postaci
1) Praca ze szkieletem, ustawienia więzów dla kości, przenoszenie transformacji
pomiędzy kośćmi
2) Symulacja cyklu chodu
6.8 Animacja procesu wzrostu roślin
1) Przygotowanie do animacji wzrostu rośliny - przygotowanie siatki modelu
2) Przygotowanie poklatkowej animacji w oparciu o fazy wzrostu
z modyfikatorem Built
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Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Animacje 3D”
Poziom A (bardzo dobry)
1) Animacja dłoni - odliczanie do 5
2) Animacja chodu postaci
3) Animacja ruchu pojazdu
4) Animacja ruchu dłonią dyrygenta z batutą
Poziom C (dobry)
1) Animacja mimiki maski weneckiej
2) Animacja szumiącego lasu
3) Animacja więdnącego kwiatu
4) Animacja śmiejącej się twarzy
Poziom E (dostateczny)
1) Animacja toczącej się opony
2) Animacja swobodnego ruchu dłonią
3) Animacja ruchu drzewa na wietrze
4) Dowolna animacja szkieletowa
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

E-BIZNES
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: IV
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego E-Biznes:
a) Pierwsza połowa semestru IV
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: IT w strategii przedsiębiorstwa
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru IV
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Etyka w biznesie
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „IT w strategii przedsiębiorstwa”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „IT w strategii przedsiębiorstwa” jest przybliżenie studentom
podstawowych pojęć i technik związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi.
Ponadto, studenci poznają standardy i narzędzia potrzebne do realizacji projektu w danego typu
metodyce.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „IT w strategii przedsiębiorstwa” studenci będą posiadali
podstawową wiedzę na temat rodzajów i topologii projektów oraz standardów ich zarządzania.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „IT w strategii przedsiębiorstwa " studenci będą posiadali
praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi do zarządzania projektami
informatycznymi.
3) Kompetencje społeczne
Student potrafi pracować samodzielnie i ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia
swoich umiejętności. Znajomość podstawowych technik prowadzenia projektów
informatycznych pozwala mu na startowanie o pozycję team leadera lub project managera
w firmach IT.
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2. Program wykładów
2.1 Co to jest projekt?
1) Rodzaje projektów
2) Typologia projektów
2.2 Standardy zarządzania projektami
1) Trójkąt zarządzania
2) Czas życia projektu
2.3 Metodyki zarządcze i wykonawcze
1) Rodzaje metodyk zarządczych
2) Rodzaje metodyk wykonawczych
2.4 PRINCE2
1) Założenia i zasady realizacji projektów
2) Struktura metodyki
2.5 SCRUM
1) Założenia i zasady realizacji projektów
2) Struktura metodyki
2.6 XP-eXtreme Programming
1) Etapy projektu
2) Zasady metodyki
2.7 RUP-Rational Unified Process
1) Etapy projektu
2) Zasady metodyki
2.8 EUP i OpenUP
1) Zasady metodyk
2) Różnice w podejściu do realizacji projektu
2.9 Agile
1) Techniki
2) Fazy projektu
3. Program ćwiczeń
Ćwiczenia polegają na wykonywaniu przez studentów prostych ćwiczeń w darmowych
narzędziach do zarządzania projektami.
3.1 Projekt - podejście do planowania pracy (podejście wykonawcze)
1) Rozpisanie etapów projektu
2) Omówienie poszczególnych faz realizacji projektu
3.2 Projekt - podejście zarządcze
1) Omówienie czynników wpływających na proces realizacji projektu
2) Kosztorys projektu
3.3 Zarządzanie - cechy menedżera projektu
1) Omówienie cech menedżera projektu. Ćwiczenia z technik zarządzania
zespołem
2) Ćwiczenia z organizowania pracy i zarządzania czasem własnym i zespołu
3.4 Controlling - czyli zarządzanie kosztami projektu
1) Budżet projektu
2) Planowanie budżetu projektu
3.5 Podejmowanie decyzji
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1) Omówienie procesu decyzyjnego
2) Ćwiczenia z podejmowania decyzji
3.6 Asertywność
1) Komunikacja asertywna
2) Ćwiczenia z asertywności
3.7 Negocjacje
1) Techniki negocjacyjne
2) Ćwiczenia z negocjacji
3.8 Zastosowanie metodyki SCRUM
1) Scrum – praca w zespołach
2) Przykłady realizacji projektów w metodyce SCRUM
3.9 Agile - metodyka w praktyce
1) Ćwiczenia praktyczne z zastosowania Agile
4. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „IT w strategii przedsiębiorstwa” można zaliczyć w terminach:
T0: zerowym (przed sesją – w tygodniu 9 zajęć dydaktycznych, poza zajęciami
dydaktycznymi);
T1: pierwszym (w sesji podstawowej – w 10 tygodniu zajęć)
Student może skorzystać z obu wyżej wymienionych terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „IT w strategii przedsiębiorstwa” - jest
uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Ćwiczeń”. Ocena ostateczna jest
średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Ćwiczeń”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „IT w strategii przedsiębiorstwa” do końca
sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) może być zdawany w terminie
poprawkowym T1. Szczegóły terminów sesji poprawkowej ustala Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
a) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt ECTS
b) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt ECTS
c) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30 godzin)
na jeden punkt ECTS
Zaliczenie z przedmiotu edukacyjnego „IT w strategii przedsiębiorstwa” polega na rozwiązaniu
testu kompetencji zawierającego pytania z zakresu zagadnień poruszanych na wykładach oraz
na ćwiczeniach. Ponadto, na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe uzyskane podczas
ćwiczeń prowadzonych w ramach zajęć na WSIZ.
5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Etyka w biznesie”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Etyka w biznesie” jest przybliżenie studentom
podstawowych pojęć i technik związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi.
Ponadto, studenci poznają standardy i narzędzia potrzebne do realizacji projektu w danego typu
metodyce.
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5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Etyka w biznesie” studenci będą posiadali podstawową wiedzę
na temat podstawowych wartości, którymi powinna się kierować firma w relacjach
z zewnętrznymi i wewnętrznymi partnerami.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Etyka w biznesie" studenci będą posiadali praktyczne
umiejętności z zakresu stosowania ogółu norm i reguł w relacjach biznesowych.
3) Kompetencje społeczne
Student potrafi pracować samodzielnie i ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia
swoich umiejętności. Dodatkowo znajomość komunikacji niewerbalnej w prowadzeniu
rozmów biznesowych oraz stosowanie zasad biznesowego savoir-vivre’u w budowaniu
pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy pozwala zrobić profesjonalne wrażenie na partnerach.
6. Program wykładów
6.1 Co to jest etyka biznesowa?
1) Komunikacja werbalna
2) Komunikacja niewerbalna
6.2 Podstawowe wartości etyczne
1) Etyczne zachowania przełożonego
2) Etyczne zachowania pracownika
6.3 Komunikacja w biznesie
1) Mowa ciała
2) Pierwsze wrażenie, autoprezentacja
6.4 Etykieta biznesowa
1) Dress code, symbolika kolorów
2) Świadome kreowanie wizerunku
6.5 Komunikacja werbalna
1) Techniki dobrej komunikacji
2) Błędy komunikacyjne
6.6 Komunikacja pisemna
1) Rodzaje pism biznesowych
2) Style komunikacji pisemnej
6.7 Manipulacja
1) Rodzaje technik manipulacyjnych
2) Zasady radzenia sobie z manipulacją w biznesie
6.8 Negocjacje w biznesie
1) Techniki negocjacyjne
2) Negocjacja Win-Win
6.9 Asertywność w biznesie
1) Pewność siebie
2) Komunikacja asertywna
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7. Program ćwiczeń
Ćwiczenia polegają na wykonywaniu przez studentów prostych ćwiczeń praktycznych i scenek
rodzajowych (studium przypadku).
7.1 Projekt - podstawowe zasady etyczne
1) Rodzaje zasad etycznych w komunikacji werbalnej (ćwiczenia na przykładach)
2) Komunikacja niewerbalna (przykładowe scenki)
7.2 Etyka w firmie
1) Omówienie zasad etycznych stosowanych przez lidera/przełożonego (testy)
2) Omówienie zasad etycznych jakimi powinien kierować się pracownik
7.3 Mowa ciała
1) Postawy i ich znaczenie dla komunikacji niewerbalnej (czytanie z mowy ciała)
2) Ćwiczenia z mowy ciała
7.4 Budowanie wizerunku firmowego
1) Dress code, omówienie jak korzystać z kolorów w biznesie
2) Dodatki w komunikacji biznesowej (okulary)
7.5 Komunikacja werbalna
1) Omówienie głównych barier komunikacji werbalnej
2) Zestaw ćwiczeń ułatwiających komunikację interpersonalną
7.6 Manipulacja
1) Sztuka perswazji w praktyce
2) Ćwiczenia z technik manipulacji i obrona przed nimi
7.7 Negocjacje w biznesie
1) Techniki negocjacyjne
2) Ćwiczenia z negocjacji
7.8 Ćwiczenia z asertywności
1) Praktyczne ćwiczenia z asertywności
2) Przykłady asertywnych postaw w pracy
7.9 Asertywność
1) Asertywna mowa ciała - trening
8.

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot „Etyka w biznesie” można zaliczyć w terminach:
T0 : zerowym (przed sesją – w tygodniu 9 zajęć dydaktycznych, poza zajęciami
dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w 10 tygodniu zajęć)
Student może skorzystać z obu wyżej wymienionych terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Etyka w biznesie” - jest uzyskanie
pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Ćwiczeń”. Ocena ostateczna jest średnią
arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Ćwiczeń”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Etyka w biznesie” do końca sesji –
Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) może być zdawany w terminie
poprawkowym T1. Szczegóły terminów sesji poprawkowej ustala Dziekan.
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W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
a) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
b) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
c) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
Zaliczenie z przedmiotu edukacyjnego „Etyka w biznesie” polega na rozwiązaniu testu
kompetencji zawierającego pytania z zakresu zagadnień poruszanych na wykładach oraz na
ćwiczeniach. Ponadto, na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe uzyskane podczas
ćwiczeń prowadzonych w ramach zajęć na WSIZ.
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SEMESTR V
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MODUŁY
KIERUNKOWE
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: V
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Bezpieczeństwo
Systemów Informatycznych:
a) Pierwsza połowa semestru V
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Procedury Bezpiecznej Eksploatacji
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru V
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Bezpieczeństwo informatyczne”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Bezpieczeństwo informatyczne” jest zapoznanie studentów
z problematyką dotycząco zapewnienia bezpiecznej eksploatacji, procedur związanych
z eksploatacją oraz szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Studenci, w oparciu o
zalecenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz
ogólnych przepisów krajowych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego uczą się jak
zaprojektować bezpieczny system informatyczny i w jaki sposób zarządzać zidentyfikowanymi
ryzykami.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Bezpieczeństwo informatyczne” studenci będą posiadali
podstawową wiedzę na temat wymagań dotyczących bezpiecznej eksploatacji systemów
informatycznych. Zapoznają się z regulacjami prawnymi w obszarze bezpieczeństwa
teleinformatycznego, ochrony danych osobowych oraz zaleceń ABW i SKW w tym zakresie.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Bezpieczeństwo informatyczne” studenci nabędą praktyczne
umiejętności zaprojektowania systemu informatycznego dającego rękojmię zachowania jego
poufności, integralności i dostępności. Studenci będą potrafili stworzyć Procedury Bezpiecznej
Eksploatacji oraz Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa dla eksploatowanych systemów
informatycznych. Ponadto nauczą się identyfikować ryzyka, zarządzać nimi oraz
minimalizować skutki ich występowania.
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3) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Bezpieczeństwo informatyczne”, student będzie potrafił
pracować samodzielnie i miał świadomość konieczności ciągłego doskonalenia swoich
umiejętności. Znajomość podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa
teleinformatycznego i umiejętność wytworzenia stosownej dokumentacji dla eksploatowanych
systemów sprawia, że studenci mogą angażować się w poprawę bezpieczeństwa systemów
informatycznych w swoim otoczeniu. Nabyte umiejętności poprawiają także ich pozycję na
rynku pracy.
2. Program wykładów
2.1 Wprowadzenie
1) Czym jest bezpieczeństwo informatyczne i dlaczego jest istotne
2) Ogólne zapoznanie z regulacjami prawnymi w obszarze bezpieczeństwa
teleinformatycznego
2.2 Dokumentacja projektowa w zakresie bezpieczeństwa informatycznego
1) Szczególne wymagania bezpieczeństwa
2) Procedury bezpiecznej eksploatacji
2.3 Szczególne wymagania bezpieczeństwa
1) Klauzule tajności informacji niejawnych
2) Grupy użytkowników i ich uprawnienia w systemie informatycznym
3) Tryb bezpieczeństwa pracy
4) Przeznaczenie systemu informatycznego
5) Funkcjonalność systemu informatycznego
6) Wymagania eksploatacyjne odnoszące się do wymiany informacji
7) Lokalizację systemu informatycznego
2.4 Procedury bezpiecznej eksploatacji
1) Bezpieczeństwo osobowe
2) Bezpieczeństwo sprzętowe
3) Zarządzanie konfiguracją
4) Zasady użytkowania
5) Plany ewakuacyjne
6) Monitorowanie i modernizacja
7) Audyt
8) Incydenty bezpieczeństwa
9) Zarządzanie nośnikami danych
2.5 Szacowanie ryzyka
1) Identyfikacja zagrożeń oraz przypisanie właścicieli
2) Ocena wpływu zidentyfikowanych zagrożeń na bezpieczeństwo informatyczne
3) Niwelowanie wpływu zidentyfikowanych zagrożeń
2.6 Ochrona danych w systemach informatycznych
1) Poufność, dostępność i integralność
2) Dane osobowe i ich bezpieczeństwo
3. Program ćwiczeń
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa
teleinformatycznego (PBE i SWB) w zespołach projektowych, wykonanie szacowania ryzyka,
przypisanie właścicieli oraz minimalizowanie skutków ich występowania. W trakcie ćwiczeń
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zostaną przygotowane również podstawowe obowiązki dla osób odpowiedzialnych za
użytkowanie systemów teleinformatycznych oraz procedury niezbędne do prawidłowej
eksploatacji.
3.1 Wzorcowa dokumentacja bezpieczeństwa
1) Procedury bezpiecznej eksploatacji
2) Szczególne wymagania bezpieczeństwa
3) Szacowanie ryzyka
4) Zakresy obowiązków użytkowników
5) Powołanie osób funkcyjnych
3.2 Procedury bezpiecznej eksploatacji
1) Budowa dokumentacji i jej zawartość merytoryczna
2) Najczęściej popełniane błędy projektowe
3.3 Szczególne wymagania bezpieczeństwa
1) Budowa dokumentacji i jej zawartość merytoryczna
2) Najczęściej popełniane błędy projektowe
3.4 Szacowanie ryzyka zgodne z RODO
3.5 Omówienie zagadnień projektowych
1) Specyficzne uwarunkowania wymagane w projektach
2) Oczekiwany wynik pracy projektowej

Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Bezpieczeństwo informatyczne”
Poziom A (bardzo dobry)
Opracowanie PBE, SWB, wykonanie szacowania ryzyka, przygotowanie zakresu obowiązków
dla użytkowników, powołanie osób funkcyjnych dla systemu informatycznego
przetwarzającego informacje niejawne:
1) autonomiczne stanowisko komputerowe na łodzi policyjnej
2) dwa komputery komercyjne pracujące w sieci teleinformatycznej zlokalizowanej
w dwóch różnych budynkach administracyjnych na terenie jednego kompleksu
3) komputer przenośny oficera operacyjnego
4) autonomiczne stanowisko komputerowe w kancelarii tajnej
5) dwa komputery klasy tempest pracujące w wydzielonej sieci na stanowisku kierowania
oficera dyżurnego
6) serwer systemu PESEL 2.0
Poziom C (dobry)
Opracowanie PBE, SWB, wykonanie szacowania ryzyka dla systemu informatycznego
przetwarzającego informacje niejawne:
1) autonomiczne stanowisko komputerowe w samolocie
2) dwa komputery komercyjne pracujące w sieci teleinformatycznej zlokalizowanej
w dwóch różnych pomieszczeniach w ramach jednego budynku
3) komputer przenośny prezesa zarządu
4) autonomiczne stanowisko komputerowe w namiocie polowym
5) komputer klasy tempest pracujący w centrum zarządzania kryzysowego
6) serwer systemu PESEL 2.0
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Poziom E (dostateczny)
Opracowanie PBE, SWB dla systemu informatycznego przetwarzającego informacje jawne:
1) komputer przenośny przedstawiciela handlowego
2) stanowisko internetowe w urzędzie gminy
3) komputer biurowy w sekretariacie zarządu
4) biletomat na dworcu kolejowym
5) kolektor danych w magazynie
6) smartfon przedstawiciela handlowego
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

SYSTEMY WBUDOWANE
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: V
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Systemy Wbudowane:
a) Pierwsza połowa semestru V
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Mikrokontrolery
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru V
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Projektowanie Systemów Wbudowanych
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Mikrokontrolery”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Mikrokontrolery”
z mikrokontrolerami, ich architekturą i oprogramowaniem.

jest

zapoznanie

studentów

1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym: „Mikrokontrolery”, studenci będą rozumieli zasady działania
mikrokontrolerów. W szczególności będą znali: architekturę mikrokontrolerów, systemy
operacyjne czasu rzeczywistego (RTOS) oraz układy przerwań.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Mikrokontrolery” studenci będą umieli programować
mikrokontrolery w języku binarnym oraz w assemblerze.
3) Kompetencje społeczne
Znajomość budowy i zasad działania mikrokontrolerów pozwoli studentom oceniać
komercyjne mikrokontrolery oraz możliwości ich zastosowań.
2. Program wykładów
2.1 Specyfikacja mikrokontrolerów
1) Architektury mikrokontrolerów
2) Pamięć mikrokontrolera
2.2 Podstawowe układy mikrokontrolerów
1) Układy czasowe
2) Porty oraz układ UART
2.3 Przerwania mikrokontrolera
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1) Układy przerwań
2) Niezawodność. Oszczędność energii
2.4 Systemy operacyjne czasu rzeczywistego
1) Klasyfikacja RTOS
2) Funkcje RTOS
2.5 Programowanie mikrokontrolerów
1) Język RTL
2) Programowanie binarne
2.6 Assembler
1) Rozkazy assemblera
2) Programowanie w assemblerze
3. Program ćwiczeń
Ćwiczenia są prowadzone w Laboratorium Mikrokontrolerów. W ramach Ćwiczeń
(laboratoryjnych) studenci zapoznają się z zastosowaniami mikrokontrolerów przedstawionymi
na poszczególnych stanowiskach.
Studenci powinni zapoznać się z problematyką Ćwiczeń Laboratoryjnych – przed zajęciami
dydaktycznymi – na podstawie :
a) Instrukcji do poszczególnych ćwiczeń,
b) Prac Dyplomowych Inżynierskich (wykonanych w WSIZ).
Przebieg ćwiczeń polega na :
a) Prezentowaniu – przez Prowadzącego – poszczególnych zastosowań
mikrokontrolerów;
b) Wykonywaniu - przez Studentów – eksperymentów z poszczególnych
zastosowań mikrokontrolerów.
Każdy student wykonuje indywidualne sprawozdanie z Ćwiczeniach Laboratoryjnych.
W sprawozdaniu tym powinno być przedstawione zastosowanie mikrokontrolera na stanowisku
laboratoryjnym – a także informacje o analogicznych zastosowaniach, na podstawie bibliografii
(w tym z Internetu).
4. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Przedmiot „Mikrokontrolery” można zaliczyć w terminach:
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Mikrokontrolery” - jest uzyskanie
pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Ćwiczeń”. Ocena ostateczna jest średnią
arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Ćwiczeń”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Mikrokontrolery” do końca sesji –
Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki
powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny:
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden
punkt ECTS.;
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2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż
30 godzin) na jeden punkt ECTS.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawana jest Instrukcja do
Stanowiska Laboratoryjnego. Instrukcja Stanowiska Laboratoryjnego wykonana na ocenę co
najmniej dobrą (C) pozwala zaliczyć cały przedmiot „Mikrokontrolery”. W takim przypadku
student otrzymuje taką samą ocenę z Wykładów oraz Projektu.
Projekt wykonany na ocenę E lub D, stanowi zaliczenie Ćwiczeń Laboratoryjnych.
4.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny
z „kartkówek” przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki zaliczania
„Wykładów” w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w terminach
T1 lub T2) są zaliczane w formie pisemnej - na kartach dostarczonych przez dziekanat (koloru
czerwonego).
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności : A, C lub E.
Wyboru tematów zaliczeniowych/egzaminacyjnych dokonuje dziekan – z listy tematów
zawartych w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego „Mikrokontrolery”.
Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia trudności.
Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych tematów.
Tematy na zaliczenie „wykładów”
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Programowanie mikrokontrolera w języku RTL;
2) Programowanie mikrokontrolera w języku binarnym;
3) Programowanie mikrokontrolera w assemblerze;
4) Rozkazy binarne mikrokontrolera;
5) Programowanie przerwań mikrokontrolera;
6) Konfiguracja układów transmisji mikrokontrolera.
Poziom C, (dobry)
1) Schemat blokowy pamięci mikrokontrolera;
2) Opis przerwań mikrokontrolera;
3) Metody uruchamiania programów mikrokontrolera;
4) Systemy operacyjne czasu rzeczywistego (RTOS),
5) Układy wejściowe mikrokontrolera,
6) Układy wyjściowe mikrokontrolera.
Poziom E, (dostateczny)
1) Parametry mikrokontrolerów;
2) Architektura mikrokontrolerów;
3) Układy przerwań mikrokontrolerów;
4) Porty mikrokontrolera;
5) Układ UART,
6) Układy peryferyjne mikrokontrolera
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4.2 Szczegółowe warunki zaliczenia Ćwiczeń Laboratoryjnych
Warunkiem zaliczenia Ćwiczeń Laboratoryjnych z Przedmiotu „Mikrokontrolery” jest:
1) Udział w zajęciach dydaktycznych,
2) Uzyskanie pozytywnej oceny średniej z każdego sprawozdania z ćwiczenia
laboratoryjnego.
Sprawozdanie z Ćwiczenia Laboratoryjnego powinno zawierać :
1) Stronę tytułową (wg wzoru ustalonego przez Dziekana);
2) Opis działania systemu mikrokontrolerowego;
3) Opis przeprowadzonych badań;
4) Wnioski;
5) Bibliografię.
Sprawozdanie z Ćwiczeń Laboratoryjnych powinno być wykonane w formie elektronicznej
oraz papierowej. Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno być przesłane jako załącznik
do emaila – na określony adres – przed zaliczaniem. Adres email dla każdego Przedmiotu
edukacyjnego podaje Dziekan – przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Sprawozdania
z wszystkich Ćwiczeń Laboratoryjnych powinny być oddane przez sesją
zaliczeniowo/egzaminacyjną.
Zaliczenie Ćwiczeń Laboratoryjnych w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć
dydaktycznych (przed sesją). Zaliczanie Ćwiczeń Laboratoryjnych w sesji polega na uzyskaniu
pozytywnej (po dyskusji z prowadzącym) oceny z Sprawozdań oddanych przed sesją.
5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Projektowanie Systemów Wbudowanych”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Projektowanie Systemów Wbudowanych” jest zapoznanie
studentów z:
a) Metodami projektowania systemów wbudowanych;
b) Modelowaniem i symulacją systemów wbudowanych (przed realizacją);
c) Realizacją systemów w budowanych.
Studenci mogą skonstruować system wbudowany lub oprogramować mikrokontroler.
5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Projektowanie Systemów Wbudowanych”, studenci będą
rozumieli zasady projektowania systemów wbudowanych, w szczególności możliwości ich
zastosowań w różnych dziedzinach życia. Ponadto studenci będą rozróżniali systemy
wbudowane: z inteligencją oraz bez inteligencji.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie
umieli:
a)
b)
c)
d)

edukacyjnym „Projektowanie Systemów Wbudowanych” studenci będą
Specyfikować systemy wbudowane;
Opracowywać schemat blokowy systemu sterowania obiektem;
Opracowywać symulatory komputerowe systemu wbudowanego;
Konstruować i oprogramowywać systemy wbudowane.
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3) Kompetencje społeczne
Znajomość metod projektowania systemów wbudowanych, pozwoli studentom przekonywać
społeczność o efektywności systemów wbudowanych. Ponadto studenci będą mogli
prezentować różne zastosowania systemów wbudowanych, między innymi w: RTV (piloty),
AGD, samochodach, domach, itp..
6. Program wykładów
6.1 Projektowanie sterowania RTV, AGD, samochodów, itp..
1) Projektowanie sterowania pilotem RTV, AGD, domów, itp..
2) Projektowanie sterowania samochodami
6.2 Projektowanie sterowania sygnalizacji drogowej
1) Projektowanie sterowania znakami drogowymi
2) Projektowanie sterowania błyskacza nawigacyjnego
6.3 Projektowanie sterowanych tablic informacyjnych/reklamowych
1) Tablice bez pamięci
2) Tablice z pamięcią
6.4 Projektowanie sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach
1) Specyfikacja systemu wbudowanego
2) Oprogramowanie systemu wbudowanego
6.5 Projektowanie sterowania fontannami
1) Specyfikacja systemu wbudowanego
2) Oprogramowanie systemu wbudowanego
6.6 Projektowanie sterowania automatów (na żetony)
1) Specyfikacja systemu wbudowanego
2) Oprogramowanie systemu wbudowanego
7. Program ćwiczeń
Ćwiczenia (projektowe) są prowadzone w formie indywidualnych PROJEKT’ów,
wykonywanych przez studentów. Tematy PROJEKT’ów – do wyboru przez studentów - podaje
osoba prowadząca PROJEKT. Tematy PROJEKT’ów mają określony poziom trudności Bardzo
dobry, dobry lub dostateczny). Specyfikacja tematów Projekt’ów zostanie przestawiona
w Internecie.
Na zajęciach projektowych z „Projektowania Systemów Wbudowanych” studenci będą
przedstawiali swoje indywidualne PROJEKT’y.
Studenci wybierają tematy PROJEKT’ów, z poniższej listy.
Poziom A (bardzo dobry)
1)
Programowalny sterownik oświetleniem domu – przez telefon komórkowy;
2)
Programowalny sterownik fontanny;
3)
Programowalny sterownik błyskacza nawigacyjnego;
4)
Programowalny sterownik znaku drogowego;
5)
Programowalny sterownik ogrzewania budynku;
6)
Programowalny sterownik lodówki;
7)
Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem;
8)
Symulator komputerowy sterowania sygnalizacją na skrzyżowaniu ulic, z
pasami ruchu : w prawo, na wprost oraz na lewo;
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9)
10)
11)

Symulator komputerowy sterowania sygnalizacją świetlną na rondzie.
Symulator komputerowy statycznego sterowania fontanną o wielu poziomach
i wielu kolorach wody;
Symulator komputerowy sterowania dynamicznego fontanną o jednym
poziomie i jednym kolorze wody;

Poziom C (dobry)
1)
Sterownik tablicy informacyjnej/reklamowej;
2)
Symulator komputerowy automatu na żetony;
3)
Symulator komputerowy automatu na autostradzie;
4)
Symulator komputerowy parkomat miejski;
5)
Symulator komputerowy sterowania sygnalizacją na skrzyżowaniu ulic,
z pasami ruchu : w prawo i na wprost;
6)
Symulator komputerowy statycznego sterowania fontanną o wielu poziomach
i jednym kolorze wody;
7)
Symulator komputerowy sterowania fontanną o jednym poziomie i wielu
kolorach wody;
8)
Projekt sterowania znakami ruchu drogowego z ograniczeniami prędkości;
9)
Projekt sterowania bankomatem;
10) Projekt sterowania automatem telefonicznym;
11) Projekt SW sterowania żaluzją okienna (z układem czasowym).
Poziom E (dostateczny)
1)
Projekt sterowania SW tablicą reklamową (bez pamięci)
2)
Projekt sterowania SW tablicą reklamową (z pamięcią).
3)
Projekt sterowania SW sejfem;
4)
Projekt sterowania SW zamkiem szyfrowym;
5)
Projekt sterowania SW manipulatorem systemu alarmowego;
6)
Projekt sterowania SW informacyjnym znakiem drogowym (na autostradzie);
7)
Projekt SW sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic (jazda na
wprost, bez przejść dla pieszych);
8)
Projekt SW sterowania sygnalizacją świetlną – ruchu wahadłowego;
9)
Projekt SW sterowania fontanną o jednym poziomie i jednym kolorze wody;
10) Projekt SW sterowania szafą grającą;
11) Projekt SW sterowania bramą.
Każdy student wykonuje indywidualne sprawozdanie z PROJEKT’u. Sprawozdanie powinno
zawierać :
1)
Strona tytułowa (wg wzoru podanego przez Dziekana);
2)
Sformułowanie problemu;
3)
Specyfikację SW;
4)
Schemat blokowy SW;
5)
Program na mikrokontroler (opcja) SW;
6)
Plan badań (zadania);
7)
Wnioski;
8)
Bibliografię.
Ocena z PROJEKT’u może być wyższa niż określony poziom trudności – w zależności od
jakości wykonania SW.
Student może zaproponować własny temat projektu SW, który może być dopuszczony do
realizacji przez Prowadzącego, jeżeli oceni jego poziom trudności na dobry.
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8. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Przedmiot „Projektowanie Systemów Wbudowanych” można zaliczyć w formie tradycyjnej lub
preferowanej przez WSIZ, w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Projektowanie Systemów Wbudowanych” –
w formie tradycyjnej - jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” oraz
z „Projektu”. Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych
z „Wykładów” i „Projektu”.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Projektowanie Systemów Wbudowanych” –
w formie preferowanej przez WSIZ – jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego –
poprzez opracowanie dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawany jest
PROJEKT systemu wbudowanego. PROJEKT wykonany na ocenę co najmniej dobrą (C)
pozwala zaliczyć cały przedmiot „Projektowanie Systemów Wbudowanych”. W takim
przypadku student otrzymuje taką samą ocenę z Wykładów oraz PROJEKT’u. Projekt
wykonany na ocenę E lub D, stanowi zaliczenie ćwiczeń Projektowych.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia z przedmiotu „Projektowanie Systemów Wbudowanych”
do końca sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony.
Warunki powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
8.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Wykłady z Przedmiotu edukacyjnego „Projektowanie Systemów Wbudowanych” można
zaliczać w sesji (w terminach T1 lub T2) - w formie pisemnej - na kartach dostarczonych przez
dziekanat (koloru czerwonego).
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności : A, C lub E.
Wyboru tematów zaliczeniowych/egzaminacyjnych dokonuje dziekan – z listy tematów
zawartych w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego „Projektowanie Systemów
Wbudowanych”. Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego
stopnia trudności. Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych
tematów.
Tematy na zaliczenie „wykładów”
Poziom A, (bardzo dobry)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Projektowanie systemu sterowania sygnalizacją na skrzyżowaniu ulic.
Projektowanie systemu sterowania dynamicznego fontanną.
Projektowanie systemu sterowania ogrzewaniem domu;
Projektowanie systemu sterowania oświetleniem;
Projektowanie systemu sterowania tablicą reklamową (z pamięcią);
Projektowanie systemu sterowania tablicą informacyjną (bez pamięci);
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Poziom C, (dobry)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Projektowanie systemu sterowania statycznego fontanną.
Projektowanie systemu sterowania parkomatem.
Projektowanie systemu sterowania bankomatem;
Projektowanie systemu sterowania automatem telefonicznym;
Projektowanie systemu sterowania pilotem RTV;
Projektowanie systemu sterowania pilotem AGD;

Poziom E, (dostateczny)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Projektowanie systemu sterowania sejfem .
Projektowanie systemu sterowania zamkiem szyfrowym.
Projektowanie systemu sterowania ruchem wahadłowym;
Projektowanie systemu sterowania błyskacza nawigacyjnego;
Projektowanie systemu sterowania automatem na żetony;
Projektowanie systemu sterowania automatem do rozmieniania bilonu;

8.2 Szczegółowe warunki zaliczenia Ćwiczeń
Warunkiem zaliczenia Ćwiczeń (Projektu) z Przedmiotu „Projektowanie Systemów
Wbudowanych” jest :
1) Udział w zajęciach dydaktycznych,
2) Uzyskanie pozytywnej oceny PROJEKT’u.
Sprawozdanie z PROJEKT’u powinno być wykonane w formie elektronicznej oraz papierowej.
Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno być przesłane jako załącznik do emaila – na
określony adres – przed zaliczaniem. Adres email dla każdego Przedmiotu edukacyjnego
podaje Dziekan – przed rozpoczęciem sesji zaliczeniowo/egzaminacyjnej. Sprawozdanie
z PROJEKT’u powinno być oddane przez sesją zaliczeniowo/egzaminacyjną.
Zaliczenie PROJEKT’u w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć dydaktycznych
(przed sesją). Zaliczanie PROJEKT’u w sesji polega na uzyskaniu pozytywnej oceny (po
dyskusji z Prowadzącym).
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

SYSTEMY OPERACYJNE
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: V
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Systemy Operacyjne:
a) Pierwsza połowa semestru V
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Komputerowe Systemy Operacyjne
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru V
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Sieciowe Systemy Operacyjne
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Komputerowe Systemy Operacyjne”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Komputerowe systemy operacyjne” jest przekazanie
studentom podstaw systemów operacyjnych z rodziny Unix/Linux.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po zaliczonym Przedmiocie edukacyjnym studenci będą potrafili zainstalować i skonfigurować
serwerową formę Linux-a w środowisku wirtualnym oraz będą znali podstawowe zasady
administrowania tym systemem.
2) Umiejętności
Studenci będą mieli praktyczne umiejętności przeprowadzania podstawowych operacji
administratora systemów Unix/Linux.
3) Kompetencje społeczne
Studenci będą w stanie zasięgać rady użytkowników forów dyskusyjnych Linuxa oraz
administrować serwerami produkcyjnymi.
2. Program wykładów
2.1 Praca w środowisku wirtualnym VirtualBox
1) Tworzenie i konfiguracja wirtualnych maszyn
2) Instalacja wybranych systemów operacyjnych i konfiguracja „guest additions”
2.2 Podstawy pracy z Linuxem
1) Nawigacja w katalogach
2) Systemy plików, komendy “mount” i “unmount”
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2.3 Repozytoria pakietów
1) Zasada działania apt (Debian); instalowanie pakietów
2) Dodawanie repozytoriów i zależności między pakietami
2.4 Współpraca Linuxa ze sprzętem
1) Program lshw, omówienie rezultatów
2) System plików proc
2.5 Zarządzanie użytkownikami, prawa dostępu
1) Dodawanie/usuwanie użytkowników i grup
2) Kontrola dostępu do plików i katalogów
2.6 Zarządzanie pamięcią
1) Zarządzanie pamięcią
2) Procesy i szeregowanie
2.7 Repetytorium
1) Procesy: Listy i kolejki
2) Szeregowanie procesów
3. Program ćwiczeń
Laboratorium systemów operacyjnych WSIZ ma dwa cele: zapoznanie studentów ze
środowiskami wirtualizacyjnymi (VirtualBox i VMWare), oraz przekazanie studentom
praktycznej znajomości procesu instalacji i administracji systemami operacyjnymi dowolnego
typu. W przedmiocie edukacyjnym „Komputerowe systemy operacyjne” omawiany są głównie
systemy z rodziny Unix/Linux.
Typy tematów ćwiczeń laboratoryjnych:
Poziom : A (bardzo dobry)
1) Znaleźć plik zawierający zadany napis w całym systemie
2) Skonfigurować statyczny routing dwóch podsieci
3) Przeprowadzić upgrade debian wheezy do debian jessie (testing)
4) Znaleźć informacje o typach banków pamięci w systemie, i ich maksymalnej
prędkości
Poziom : B (dobry)
1) Znaleźć informacje o typie procesora i pamięci
2) Zamontować (własnoręcznie) dysk USB
3) Dokonać edycji plików w nano lub vi
4) Zainstalować dowolne wirtualne maszyny w VirtualBox
Poziom : C (dostateczny)
1) Potrafić nawigować po kartotekach i plikach w systemie Linux
2) Potrafić logować się zdalnie do serwerów linux (ssh)
3) Potrafić przeszukać plik w celu znalezienia linii z zadanym napisem (grep)
4. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Przedmiot można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
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Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego jest uzyskanie pozyty-wnej oceny zarówno z
„Wykładów” jak i z „Laboratorium”. Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych
ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Laboratorium”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu do końca sesji – Przedmiot edukacyjny
(wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki powtarzania przedmiotu określa
Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
4.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny ze
sprawdzianów przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki zaliczania
„Wykładów” w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w terminach
T1 lub T2) są zaliczane w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego w laboratorium
komputerowym.
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności : A, B lub C.
Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia trudności.
Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych tematów.
Tematy na zaliczenie „wykładów”
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Omówić systemy plików, na przykładzie ext3
2) Omówić system ochrony plików w Linux
3) Skonfigurować 64-bitową wirtualną maszynę z Kali-Linux, wraz z guest-additions
Poziom B, (dobry)
1) Omówić współpracę z repozytoriami oprogramowania Linux (Debian)
2) Omówić współpracę Linuxa ze sprzętem (lshw, /proc, dmidecode)
3) Skonfigurować środowisko Linuxa (dowolna dystrybucja) na wirtualnej maszynie
Poziom C, (dostateczny)
1) Omówić nawigację po plikach i katalogach
2) Omówić instalację i deinstalację oprogramowania przy pomocy apt
3) Omówić edycję plików w edytorze nano lub vim
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4.2 Szczegółowe warunki zaliczenia Ćwiczeń
Tematy na zaliczenie części laboratoryjnej zawarte są w programie kształcenia Przedmiotu
edukacyjnego „Komputerowe systemy operacyjne”. Zaliczenie z „Laboratorium” powinno być
zrealizowane na podstawie wykonania przez studenta co najmniej trzech z dziewięciu
zagadnień podanych przez prowadzącego ćwiczenia.
Zaliczenie „Laboratorium” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć laboratoryjnych
(przed sesją). W przypadku zaliczania „Laboratorium” w dwóch terminach – zagadnienia mogą
ulec nieznacznej zmianie, przy czym liczy się ocena, którą student uzyska na drugim terminie
zaliczenia.
5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Sieciowe Systemy Operacyjne”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Sieciowe systemy operacyjne” jest przekazanie studentom
gruntownych podstaw systemu operacyjnego Windows Server 2008 oraz środowiska
wirtualizacji VMWare.
5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym studenci będą znali budowę wewnętrzną systemu Windows
Server 2008 w formie umożliwiającej efektywną administrację systemem, wspomagającej
wydajność systemu, i zapewniającym jego integralność. Dodatkowo, studenci będą wiedzieli
na czym polega wirtualizacja systemów poprzez profesjonalne rozwiązania serwerowe
VMWare.
2) Umiejętności
Studenci będą potrafili zainstalować VMWare ESXi (wersja darmowa) i uruchomić na nim
wirtualne maszyny WS2008 oraz Debian Linux.
3) Kompetencje społeczne
Studenci będą w stanie efektywnie organizować i administrować pracę IT małych
przedsiębiorstw. Studenci mają świadomość konieczności ciągłego uczenia się i doskonalenia
swoich umiejętności.
6. Program wykładów
6.1 Instalacja VMWare na dedykowanym serwerze
1) Sprawdzanie wymagań hardware
2) Instalacja VMWare i konfiguracja interfejsów sieciowych
6.2 Podstawy pracy z VMWare
1) Kreacja wirtualnych maszyn
2) Kontrola dostępu do maszyn wirtualnych, kontrola uprawnień
6.3 Konfiguracja ustawień sieci wirtualnej
1) Konfiguracja połączeń sieciowych, Switche
2) Zarządzanie portami
6.4 Windows Server 2008
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1) Wymagania i rynek docelowy systemu
2) Główne etapy instalacji systemu
6.5 Konfiguracja hardware'owa
1) Współpraca jądra systemu z hardware'm, rola driver'ów
2) Współpraca systemu z pamięcią operacyjną. Ochrona integralności procesów
6.6 Zarządzanie użytkownikami, prawa dostępu
1) Dodawanie/usuwanie użytkowników i grup
2) Kontrola dostępu do plików i katalogów
6.7 Interfejs sieciowy i monitorowanie działania systemu
1) Konfiguracja interfejsu sieciowego, i routingu statycznego i (prostego)
dynamicznego
2) Kontrola nad działaniem serwisów, monitorowanie integralności system
7. Program ćwiczeń
Laboratorium systemów operacyjnych WSIZ ma dwa cele: zapoznanie studentów ze
środowiskami wirtualizacyjnymi (VirtualBox i VMWare), oraz przekazanie studentom
praktycznej znajomości procesu instalacji i administracji systemami operacyjnymi dowolnego
typu. W przedmiocie edukacyjnym „Sieciowe systemy operacyjne ” omawiane są głównie
systemy z rodziny Unix/Linux.
Typy tematów ćwiczeń laboratoryjnych:
Poziom : A (bardzo dobry)
1) Konfiguracja wybranej topologii sieci lokalnej w VMWare
2) Konfiguracja routingu w Windows Server 2008
3) Dezaktywacja głównych typów rootkit-ów w Windows Server 2008
Poziom : B (dobry)
1) Instalacja sterowników dla słabo wspieranych urządzeń
2) Administracja grupami i użytkownikami, przydzielanie praw dostępu do katalogów
3) Diagnozowanie problemów konfiguracji sprzętowej
4) Konfiguracja interfesjów sieciowych w Windows Server 2008
5) Tworzenie migawki maszyny witrualnej
Poziom : C (dostateczny)
1) Podstawowa instalacja Windows Server 2008
2) Konfiguracja połączenia z siecią LAN
3) Monitorowanie działalności serwisów
4) Załadowanie niestandardowego sterownika pamięci masowej w celu uzyskania
dostępu do podsystemu dyskowego
8. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Przedmiot można zaliczyć w terminach:
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
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Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w: Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno
z „Wykładów” jak i z „Laboratorium”. Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną
pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Laboratorium”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu do końca sesji – Przedmiot edukacyjny
(wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki powtarzania przedmiotu określa
Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny:
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
8.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny ze
sprawdzianów przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki zaliczania
„Wykładów” w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w terminach
T1 lub T2) są zaliczane w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego w laboratorium
komputerowym.
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności: A, B lub C.
Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia trudności.
Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych tematów.
Tematy na zaliczenie „wykładów”
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Omówić systemy plików wykorzystywane w WS2008
2) Omówić ochronę integralności pamięci w WS2008
3) Skonfigurować VMWare dla sieci małego przedsiębiorstwa
4) Jak tworzy się kontroler domeny
Poziom B, (dobry)
1) Omówić politykę współpracy WS2008 z oprogramowaniem
2) Omówić współpracę WS2008 ze sprzętem
3) Skonfigurować WS2008 dla zadanej struktury praw i użytkownikówadministratorów
4) Wymienić i krótko scharakteryzować elementy Active Directory
Poziom C, (dostateczny)
1) Omówić nawigację po plikach i katalogach w WS2008
2) Omówić główne narzędzia kontroli wydajności i integralności systemu
3) Omówić organizację sieci w WS2008

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 183

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

8.2 Szczegółowe warunki zaliczenia Ćwiczeń
Tematy na zaliczenie części laboratoryjnej zawarte są w programie kształcenia Przedmiotu
edukacyjnego „Sieciowe systemy operacyjne”. Zaliczenie z „Laboratorium” powinno być
zrealizowane na podstawie wykonania przez studenta co najmniej dwóch zagadnień podanych
przez prowadzącego ćwiczenia.
Zaliczenie „Laboratorium” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć laboratoryjnych
(przed sesją). W przypadku zaliczania „Laboratorium” w dwóch terminach – zagadnienia mogą
ulec nieznacznej zmianie, przy czym liczy się ocena, którą student uzyska na drugim terminie
zaliczenia.
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MODUŁY
PODSTAWOWE
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: V
Przedmioty edukacyjne realizowane
probabilistyczne i statystyka:

w

ramach

modułu

edukacyjnego

Metody

a) Pierwsza połowa semestru V
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru V
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Systemy Obsługi Masowej
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka” jest
zapoznanie studentów z podstawami rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej
oraz podstawami konstrukcji generatorów liczb losowych.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka” studenci będą
posiadać wiedzę pozwalającą na sformułowanie prostych problemów statystycznych oraz
wiedzę pozwalającą na zaprojektowanie prostego generatora liczb losowych.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka” studenci będą
w stanie samodzielnie napisać program symulujący prosty proces stochastyczny. Przy czym
odpowiednie generatory liczb losowych będą wykonane przez studentów.
2. Program wykładów
2.1 Klasyczna definicja prawdopodobieństwa
1) Zbiór zdarzeń elementarnych
2) Zbiór zdarzeń losowych
2.2 Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa
1) Własności prawdopodobieństwa
2.3 Zmienne losowe dyskretne i ciągłe
1) Przykłady zmiennych losowych dyskretnych
2) Przykłady zmiennych losowych ciągłych
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2.4 Generatory liczb losowych
1) Generatory sprzętowe
2) Generatory pseudolosowe
2.5 Metody generowania liczb o dowolnym rozkładzie prawdopodobieństwa
1) Metoda eliminacji (von Neumanna)
2) Metoda odwracania dystrybuanty
2.6 Narzędzia analityczne konieczne do tworzenia generatorów metodą odwracania
dystrybuanty
1) Całki oznaczone - bardziej skomplikowane przypadki
2) Analityczne odwracanie prostych funkcji
2.7 Metody odwracania dystrybuanty
1) Numeryczne odwracanie funkcji
2) Usuwanie prostych osobliwości
2.8 Gromadzenie oraz prezentacja danych statystycznych
1) Przedstawienie danych uzyskanych z utworzonych generatorów na wykresach
2) Tworzenie aplikacji z GUI obrazującym dane w czasie rzeczywistym
2.9 Porównanie danych statystycznych z teoretycznymi
1) Obrazowanie danych statystycznych wraz z danymi teoretycznymi
2) Test zgodności 2
3. Program ćwiczeń
W ramach ćwiczeń studenci przerabiają tematyką omawianą na wykładzie oraz programują
rozwiązywanie zadań na komputerach.
3.1 Klasyczna definicja prawdopodobieństwa - rozwiązywanie zadań
1) Przykłady zdarzeń elementarnych
2) Rozwiązywanie zadań (rzut monetą, kostką do gry)
3.2 Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa - rozwiązywanie zadań
3.3 Prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite
1) Prawdopodobieństwo warunkowe - rozwiązywanie zadań
2) Prawdopodobieństwo całkowite - rozwiązywanie zadań
3.4 Generatory liczb losowych
1) Aplikacja umożliwiająca tworzenie generatorów liczb losowych oraz
obrazowanie wygenerowanych danych
2) Tworzenie generatorów pseudolosowych
3.5 Metody generowania liczb o dowolnym rozkładzie prawdopodobieństwa
1) Program generujący rozkład prawdopodobieństwa metodą eliminacji
2) Program generujący najprostsze rozkłady prawdopodobieństwa metodą
dystrybuanty
3.6 Narzędzia analityczne konieczne do tworzenia generatorów metodą odwracania
dystrybuanty
1) Całki oznaczone - rozwiązywanie zadań
3.7 Metody odwracania dystrybuanty - bardziej złożone generatory
1) Analityczne odwracanie funkcji
3.8 Gromadzenie oraz prezentacja danych statystycznych
1) Tworzenie programu generującego oraz obrazującego dane na wykresach
3.9 Porównanie danych statystycznych z teoretycznymi
1) Test zgodności 2 - przykłady do rozwiązania analitycznego
2) Test zgodności 2 - dla dużej ilości danych wygenerowanych przez program
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4. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego w WSIZ wymaga uzyskania pozytywnej oceny, tzn.
dostatecznej (jako oceny średniej z Wykładów oraz Ćwiczeń). W WSIZ przyjmuje się, że w
przypadku uzyskania oceny pozytywnej (tzn. 3,0), student przepracował 25 godzin na każdy
punkt ECTS przydzielony do Przedmiotu edukacyjnego. Jeżeli student uzyskał ocenę wyższą
niż dostateczną (tzn. 3,0), to uważa się, że przepracował on więcej niż 25 godzin na każdy punkt
ECTS przydzielony do Przedmiotu edukacyjnego.
Przedmiot „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka” można zaliczyć w terminach:
T0 : zerowym (przed sesją – po zajęciach dydaktycznych w wyznaczonym przez Dziekana
WSIZ terminie);
T1 : pierwszym (w sesji – w tych samych godzinach i salach – co zajęcia dydaktyczne);
Termin T0 nie jest dla studenta obowiązkowy. Ponadto student ma prawo do egzaminu
poprawkowego odpłatnego w terminach po sesji w trakcie drugiej połowy semestru tj.
w trzecim i 6 tygodniu semestru. Ocena uzyskana w każdym z wybranych terminów jest
rejestrowana (w : Protokole, Karcie Okresowych Osiągnięć oraz Indeksie). W przypadku
zdawania w kilku terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Forma zaliczenia wykładu: pisemne kolokwium.
Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemne kolokwium oraz oceny uzyskane z odpowiedzi na
ćwiczeniach.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Rachunek prawdopodobieństwa
i statystyka” do końca sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi zdany
przed sesją następnego przedmiotu należącego do danego modułu edukacyjnego. Moduł
edukacyjny „Metody probabilistyczne i statystyka” kończy się zaliczeniem – dlatego istnieje
możliwość zdawania drugiego przedmiotu edukacyjnego w terminach poprawkowych.
5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Systemy Obsługi Masowej”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Systemy Obsługi Masowej” jest zapoznanie studentów
z podstawami obsługi masowej.
5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Na podstawie wykładów studenci będą znali podstawy teoretyczne pozwalające na
formułowaniu problemów w postaci programów z zakresu symulatorów Obsługi Masowej.
2) Umiejętności
W rezultacie ćwiczeń studenci będą umieli zaprogramować np. testy zgodności rozkładu
hipotetycznego z rozkładem z próby losowej oraz symulatory obsługi masowej.
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3) Kompetencje społeczne
Efektem wykładu i ćwiczeń ma być ukształtowanie wśród studentów praktycznej umiejętności
wykorzystania symulatorów obsługi masowej.
6. Program wykładów
6.1 Wprowadzenie do SOM
1) Wstęp do systemów obsługi masowej
2) Rozkłady zmiennych losowych stosowane w systemach obsługi masowej
3) Generatory liczb pseudolosowych dla typowych rozkładów zmiennych
losowych
4) Typowe rozkłady zmiennych losowych stosowane w modelach SOM
6.2 Testowanie zgodności hipotez rozkładów metodą Hi-kwadrat
1) Rozkład zm. Losowej sumy rzutów dwoma kostkami do gry
2) Rozkład Poissona
3) Rozkład wykładniczy
4) Przykłady programów na testowanie hipotez zgodności
6.3 Modele symulacyjne systemów obsługi masowej
1) Model M/M/1
2) Model M/M/n
3) Projekt symulatora
4) Program symulatora M/M/n
6.4 Model symulatora M/N/n (kolejka rozkład wykładniczy obsługa rozkład
normalny)
1) Model matematyczny symulatora M/N/n
2) Program symulatora z wykorzystaniem GUI
3) Analiza wyników symulacji dla różnych parametrów
7. Program ćwiczeń
W ramach ćwiczeń studenci przerabiają tematyką omawianą na wykładzie oraz programują
rozwiązywanie zadań na komputerach.
Typy tematów ćwiczeń laboratoryjnych:
Zalecenia ogólne dotyczące opracowania wszystkich tematów.
Program powinien być napisany w sposób obiektowo zorientowany.
Jeżeli w programie wykorzystano dziedziczenie klas, to należy to zilustrować
diagramem
c. Program powinien być wykonany w GUI.
Ewentualne pytania związane z tematami programów powinny być wyjaśnione na
ćwiczeniach.
a.
b.
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Tematy do opracowania opracowanie dzieła informatycznego
1) Programy ilustrujące obliczenia z wykorzystaniem generatorów liczb pseudolosowych
(diagramy rozkładu). Generatory liczb pseudolosowych dla różnych rozkładów (metoda
odwrotnej dystrybuanty)
a) rozkład Bernoulliego (dwumianowy),
b) rozkład geometryczny,
c) rozkład ujemny dwumianowy NB(k,p),
d) rozkład Poissona ( ),
e) rozkład hipergeometryczny ( , , ),
f) rozkład jednostajny,
g) rozkład wykładniczy,
h) rozkład gamma,
i) rozkład normalny,
j) rozkład logarytmiczno-Normalny
k) rozkład Cauchy’ego,
l) rozkład Weibula.
2) Programy zgodności testu hi-kwadrat dla próby pseudolosowej n=30, 100, 100000 dla
następujących rozkładów:
a) rozkład Bernoulliego (dwumianowy),
b) rozkład geometryczny,
c) rozkład ujemny dwumianowy NB(k,p),
d) rozkład Poissona ( ),
e) rozkład hipergeometryczny ( , , ),
f) rozkład jednostajny,
g) rozkład wykładniczy,
h) rozkład gamma,
i) rozkład normalny,
j) rozkład logarytmiczno-Normalny
k) rozkład Cauchy’ego,
l) rozkład Weibulla.
3) Programy symulatorów obsługi masowej X/Y/n (X-rozkład kolejki, Y-rozkład obsługi)
można opracować następujące modele:
a) Wykładniczy/Wykładniczy,
b) Poissona/Wykładniczy,
c) Wykładniczy/Normalny,
d) Wykładniczy/Weibulla,
e) Poissona/Weibulla,
f) Normalny/Normalny
4) Teoria niezawodności
a) Symulator przedstawiający graficznie czas pracy urządzeń do pierwszego
uszkodzenia
b) Symulator porywów wiatru.
8. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Przedmiot „Systemy Obsługi Masowej:” można zaliczyć w terminach:
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
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Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Systemy Obsługi Masowej:” - jest
uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „ćwiczeń”. Ocena ostateczna jest
średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Ćwiczeń”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Systemy Obsługi Masowej:” do końca sesji
– Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki
powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawany jest program
wykonany na ocenę co najmniej dobrą (C). W takim przypadku student otrzymuje taką samą
ocenę z Wykładów oraz ćwiczeń.
Projekt wykonany na ocenę E lub D, stanowi zaliczenie ćwiczeń.
8.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny
z „ćwiczeń” przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki zaliczania „Wykładów”
w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w terminach T1 lub T2) są
zaliczane w formie pisemnej na kartach dostarczonych przez dziekanat (koloru czerwonego).
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności : A, B lub C.
Wyboru tematów zaliczeniowych/egzaminacyjnych dokonuje dziekan – z listy tematów
zawartych w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego. Z wybranego tematu można
uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia trudności. Ocena z wykładów jest średnią
arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych tematów.
Tematy na zaliczenie „wykładów”
Poziom A, (bardzo dobry)
1) Test istotności 2
2) Wzory generatora liczb pseudolosowych dla rozkładu wykładniczego
3) Wzory generatora liczb pseudolosowych dla rozkładu normalnego
4) Wzory generatora liczb pseudolosowych dla rozkładu Poissona
5) Wzory generatora liczb pseudolosowych dla rozkładu Weibulla
Poziom C, (dobry)
1) Model M/M/1
2) Model M/M/n
3) Projekt symulatora
4) Plik XML symulatora
5) Program symulatora M/M/n
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Poziom E, (dostateczny)
1) Wstęp do systemów obsługi masowej
2) Rozkłady zmiennych losowych stosowane w systemach obsługi masowej
3) Metoda odwrotnej dystrybuanty
4) Rozkłady zmiennych losowych stosowane w modelach SOM
5) Rozkład równomierny na odcinku (0, 1)
8.2 Szczegółowe warunki zaliczenia Ćwiczeń
Indywidualny Temat Projektu wybiera student (w ramach zajęć ćwiczeń) – z listy tematów
Projektów, zawartej w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego.
Sprawozdanie z „Projektu” powinno zawierać:
1) Stronę tytułową (wg wzoru ustalonego przez Dziekana);
2) Oraz opis projektu zgodny z zaleceniami ogólnymi punkty 1 -:- 6 .
Sprawozdanie z „Projektu” powinno być wykonane w formie elektronicznej oraz papierowej.
Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno być przesłane jako załącznik do emaila – na
określony adres – przed zaliczaniem. Adres email dla każdego Przedmiotu edukacyjnego
podaje Dziekan – przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Projekt musi być zreferowany –
na zajęciach przed sesją lub na zaliczaniu w sesji.
Zaliczenie „Projektu” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć C3)i ćwiczeniowych
(przed sesją). Zaliczanie „ćwiczeń” w sesji polega na uzyskaniu pozytywnej oceny
z referowania programów.
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

ZESPOŁOWY PROJEKT INFORMATYCZNY
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: V
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Zespołowy Projekt
Informatyczny:
a) Pierwsza połowa semestru V
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Specyfikacja i Projekt
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru V
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Oprogramowanie i Prezentacja
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Specyfikacja i Projekt”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Specyfikacja i Projekt” jest opracowanie przez zespół
(2 osoby) oprogramowania i testowania Systemu Informatycznego.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Specyfikacja i Projekt” studenci będą wiedzieli jak
oprogramować i przetestować stworzony System Informatyczny. Jak firmy działające na rynku
podnoszą swoją efektywność dzięki pracy zespołowej. Zdobędą wiedze w zakresie
przygotowania i wygłaszania prezentacji audiowizualnej oraz jak odpowiadać na trudne pytania
nie tylko w trakcie obrony ZPI.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Specyfikacja i Projekt” studenci będą umieli programować
Informatyczne Systemy z wykorzystaniem niezbędnych narzędzi Informatycznych. W ramach
testowania systemu – jakie są wymagania sprzętowe i programowe, jak testować system
w przeglądarkach, jak instalować system i formułować zalecenia do wdrożenia systemu.
Studenci nabędą umiejętności z zakresu komponowania ciekawych i celnych prezentacji na
obronę ZPI i nie tylko.
3) Kompetencje społeczne
Znajomość zasad pracy zespołowej pozwoli studentom podejmować wspólne zadania
projektowe i przedstawiać rezultaty swojej pracy innym ludziom w formie prezentacji. Będą
umieli mówić zrozumiale, wzbudzać zachwyt i przekonywać do swoich pomysłów.
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2. Program wykładów
2.1 Harmonogram pracy
1) Strategia kaizen
2) Mapa myśli
2.2 Szczegółowe zasady oprogramowania Systemu Informatycznego
2.3 Testowanie Systemu Informatycznego
1) Przykłady obliczeniowe
2) Filmy instruktarzowe
2.4 Wnioski (zastosowanie Systemu Informatycznego)
2.5 Przygotowania profesjonalnej prezentacji
2.6 Wygłaszanie prezentacji- mowa ciała, retoryka, otoczenie
3. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń (Seminaryjnych) studenci referują swój temat zawarty w KTZPI (Karta
Tematu Zespołowego Projektu Informatycznego) wg ustalonych harmonogramów.
Harmonogramy te są ustalane przez osoby prowadzące Ćwiczenia Seminaryjne i publikowane
w Internecie.
Każdy zespół referuje dwukrotnie (na ocenę) swój Projekt Informatyczny.
Temat pierwszego referowania - Oprogramowanie :
• Działanie programu
• Struktura prezentacji
o Wstęp
o Rozwinięcie
o Zakończenie
Temat drugiego referowania – Testowanie
• Testowanie Systemu Informatycznego
• Filmiki instruktarzowe
• Wygłaszanie prezentacji
4. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Warunkiem zaliczenia przedmiotu edukacyjnego „Specyfikacja i Projekt” jest uzyskanie przez
Zespół pozytywnych ocen z wygłoszonych referatów. Ponadto studenci składają sprawozdanie
5/2 które zawierają treści z wygłaszanych referatów, skorygowane o uwagi prowadzącego
przedmiot edukacyjny i merytorycznych dyskusji studentów na Ćwiczeniach Seminaryjnych.
Przedmiot edukacyjny „Specyfikacja i Projekt” jest zaliczany w terminie
T0 : zerowym (przed sesją – w ramach Ćwiczeń Seminaryjnych)
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Specyfikacja i Projekt” do końca sesji –
Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki
powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
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1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Oprogramowanie i Prezentacja”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Oprogramowanie i Prezentacja” jest opracowanie przez
zespół (2 osoby) projektu Systemu Informatycznego z uwzględnieniem integracji modułów.
5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Oprogramowanie i Prezentacja” (ZPI) studenci będą wiedzieli,
że ZPI jest traktowane jak zespołowa Praca Dyplomowa (PD). W związku z tym zasady
realizacji oraz obrony ZPI są takie same jak PD. Nabędą wiedzę z zakresu opracowywania
Specyfikacji i Projektu Systemu, na czym polega integracji modułów w systemie oraz jak
powinna wyglądać dokumentacja ZPI.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Oprogramowanie i Prezentacja” studenci będą umieli tworzyć
schematy blokowe ogólne i szczegółowe ZPI, schematy integracji modułów oraz dokumentację
ZPI z uwzględnieniem obowiązującej w tym zakresie struktury.
3) Kompetencje społeczne
Znajomość zasad pracy zespołowej pozwoli studentom podejmować zadania projektowe
grupowe w skali ogólnokrajowej i międzynarodowej.
6. Program wykładów
6.1 Oprogramowanie ZPI
1) Karta Tematu ZPI (oprogramowanie)
2) Wybór aplikacji/języka oprogramowania (paradygmaty)
6.2 Dokumentacja
1) Kod programu/instrukcja aplikacji CAD
2) Zrzuty ekranowe, fragmenty kodu, opisy słowne
6.3 Testowanie ZPI
1) Testowanie danych
2) Testowanie aplikacji/programu komputerowego
6.4 Prezentacja multimedialna
1) Projekt prezentacji
2) Wykonanie prezentacji (CAD)
6.5 Prezentacja ZPI
1) Scenariusz prezentacji ZPI
2) Projekt prezentacji ZPI
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6.6 Wykonanie prezentacji ZPI
1) Wykonanie aplikacji/prezentacji ZPI
2) Testowanie aplikacji/prezentacji ZPI
7. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń (Seminaryjnych) studenci referują swój Oprogramowanie i Prezentacja wg
ustalonych harmonogramów. Harmonogramy te są ustalane przez osoby prowadzące
Ćwiczenia Seminaryjne i publikowane w Internecie.
Każdy zespół referuje dwukrotnie (na ocenę) swój Projekt Informatyczny.
Temat pierwszego referowania - Specyfikacja :
• Sformułowanie problemu
• Przegląd bibliografii
Temat drugiego referowania – Projekt Systemu:
• Schematy blokowe (ogólne, szczegółowe, baz danych, integracji modułów,
układu witryny- dla systemów Internetowych)
• Narzędzia informatyczne do ZPI
8. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Warunkiem zaliczenia przedmiotu edukacyjnego „Oprogramowanie i Prezentacja” jest
uzyskanie przez Zespół pozytywnych ocen z wygłoszonych referatów. Ponadto studenci
składają sprawozdanie 5/1 które zawierają treści z wygłaszanych referatów, skorygowane
o uwagi prowadzącego przedmiot edukacyjny i merytorycznych dyskusji studentów na
Ćwiczeniach Seminaryjnych.
Przedmiot edukacyjny „Oprogramowanie i Prezentacja” jest zaliczany w terminie:
T0 : zerowym (przed sesją – w ramach Ćwiczeń Seminaryjnych)
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Projekt Systemu Informatycznego” do
końca sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony.
Warunki powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden
punkt ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż
30 godzin) na jeden punkt ECTS.

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 197

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

MODUŁY
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

GRAFIKA REKLAMOWA I EDYTORSKA
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: V
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Grafika reklamowa
i edytorska:
a) Pierwsza połowa semestru V
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Grafika reklamowa
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru V
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Multimedia i grafika interaktywna
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Grafika reklamowa”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Grafika reklamowa” jest zapoznanie studentów z tajnikami
dezajnu skutecznych projektów reklamowych. W ramach zajęć praktycznych w laboratorium
komputerowym realizują własne projekty w oparciu o poznane narzędzia graficzne.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Grafika reklamowa” studenci znają podstawy tworzenia
skutecznego komunikatu reklamowego. Znają język reklamy telewizyjnej, radiowej
i społecznościowej.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Grafika reklamowa” studenci będą umieli projektować
i przygotowywać nowoczesne i estetyczne materiały reklamowe. Ponadto zapoznają się
z zaawansowanymi technikami poligraficznymi i rodzajami druku offsetowego i cyfrowego.
Projektują reklamy wielkoformatowe.
3) Kompetencje społeczne
Student potrafi pracować samodzielnie i ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia
swoich umiejętności. Znajomość podstawowych i zaawansowanych technik poligraficznych
sprawia, że studenci mogą angażować się w realizację różnego rodzaju projektów
komercyjnych zlecanych przez agencje reklamowe a mających na celu opracowanie materiałów
reklamowych w postaci banerów, folderów i ulotek informacyjnych oraz reklam
wielkoformatowych.
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2. Program wykładów
2.1 Współczesna reklama
1) Rodzaje przekazu reklamowego
2) Tworzenie efektywnych komunikatów reklamowych
2.2 Przekaz reklamowy
1) Struktura i kształt przekazu reklamowego
2) Rodzaje przekazu reklamowego
2.3 Budowanie wizerunku
1) Personal branding
2) E-Branding
2.4 Wizualizacja graficzna marki
1) Techniczne i merytoryczne aspekty wizualizacji graficznej marki
2) Elementy identyfikacji wizualnej firm- corporate identity
2.5 Kompozycja graficzna na potrzeby materiałów reklamowych
1) Tajniki kompozycji graficznej- barwa, kształt, ilustracja, fotografia i tekst
2) Ilustracja prasowa
2.6 Wizualizacja na potrzeby branży architektonicznej
1) Wizualizacje architektoniczne 2D
2) Wizualizacje architektoniczne 3D
2.7 Projektowanie UX sklepów internetowych
1) Style projektowania sklepów internetowych
2) Błędy projektowania interfejsów
2.8 Druk materiałów reklamowych
1) Projektowanie i przygotowanie materiałów do druku (druk offsetowy, cyfrowy)
2) Projektowanie standów dla przestrzeni miejskiej, infografiki i piktogramy
2.9 Reklama internetowa
1) Aktualne trendy w reklamie internetowej
2) Reklama w formie banera, rodzaje reklam graficznych w kanałach
społecznościowych
3. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń studenci wykonują indywidualne ćwiczenia z zakresu projektowania
identyfikacji wizualnej dla firm oraz przygotowania materiałów marketingowych pod druk
cyfrowy i poligrafię.
3.1 Na czym polega komunikacja w reklamie
1) Skuteczny przekaz reklamowy (produkt, usługa)
2) Rodzaje medium reklamowego
3.2 Oddziaływanie na odbiorcę
1) Projektowanie reklamy z uwzględnieniem: parametrów jakościowych
produktu lub aspektów ekonomicznych
2) Emocjonalny przekaz reklamowy, jak go stosować
3.3 Budowanie wizerunku
1) Podstawy kreowania i zarządzania wizerunkiem osobistym w Internecie praktyczne ćwiczenia
2) Podstawowe elementy niezbędne w kreowaniu wizerunku marki - omówienie
na przykładach
3.4 Wizualizacja graficzna marki
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1) Projektowanie logo, hasła reklamowego, materiałów marketingowych
2) Zarządzanie kanałami komunikacji wizualnej z klientem marki - ćwiczenia
3.5 Projektowanie graficzne materiałów reklamowych pod druk
1) Manipulowanie barwą i kształtem w kompozycji reklamowej
2) Projekt okładki notatnika/kalendarza i ilustracji prasowej
3.6 Wykonanie wizualizacji architektury krajobrazu
1) Wykonanie wizualizacji 2D obszaru zielonego wokół budynku uczelni,
biurowca lub sklepu
2) Wykonanie wizualizacji 3D obszaru zielonego wokół budynku uczelni,
biurowca lub sklepu
3.7 Projektowanie elementów interfejsu sklepu internetowego
1) Omówienie zasad projektowania graficznego interfejsów dla sklepów
internetowych i aplikacji mobilnych
2) Zaprojektowanie elementów interfejsu strony www oraz ikonek aplikacji dla
sklepu odzieżowego, sportowego lub elektronicznego
3.8 Przygotowanie materiałów reklamowych do druku
1) Zaprojektowanie ulotki (dwustronna, podwójny DL) i kalendarza w formacie
A4 oraz przygotowanie materiałów do druku (druk offsetowy, cyfrowy)
2) Projektowanie infografiki dla biznesu
3.9 Projektowanie reklamy dla sieci społecznościowych
1) Przygotowanie kampanii banerowej w FB i na Instagramie
2) Ćwiczenia z wykorzystaniem Twittera jako medium reklamowego
4. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Grafika reklamowa” można zaliczyć w terminach:
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w: Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Grafika reklamowa” - jest uzyskanie
pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Laboratorium”. Ocena ostateczna jest
średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Laboratorium”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Grafika reklamowa” do końca sesji –
Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki
powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny :
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawany jest Projekt
wykonany na ocenę co najmniej dobrą (C). W takim przypadku student otrzymuje taką
samą ocenę z Wykładów oraz Projektu.
Projekt wykonany na ocenę E lub D, stanowi zaliczenie Ćwiczeń Projektowych.
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4.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Wykładów
Wykłady mogą być zaliczane w terminie T0 na podstawie pozytywnej średniej oceny
z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych przeprowadzanych po wykładach. Szczegółowe warunki
zaliczania „Wykładów” w terminie T0 ustala osoba prowadząca Wykłady. Wykłady w sesji (w
terminach T1 lub T2) są zaliczane w formie pisemnej na kartach dostarczonych przez dziekanat
(koloru czerwonego).
Student wybiera dwa spośród trzech tematów, o różnym poziomie trudności : A, B lub C.
Wyboru tematów zaliczeniowych/egzaminacyjnych dokonuje dziekan – z listy tematów
zawartych w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego „Grafika reklamowa”.
Z wybranego tematu można uzyskać co najwyżej ocenę wynikającą z jego stopnia trudności.
Ocena z wykładów jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z wybranych tematów.
4.2 Szczegółowe warunki zaliczenia Laboratorium
Indywidualny Temat Projektu wybiera student (w ramach ćwiczeń laboratoryjnych) – z listy
tematów, zawartej w programie kształcenia Przedmiotu edukacyjnego „Podstawy grafiki
komputerowej”.
Zaliczenie z „Laboratorium” powinno być zrealizowane na podstawie dzieła-projektu
graficznego oddanego w formie elektronicznej na nośniku CD lub powinno być przesłane jako
załącznik do emaila – na określony adres. Adres email dla każdego Przedmiotu edukacyjnego
podaje Dziekan – przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Projekt musi być zreferowany –
na zajęciach przed sesją lub na zaliczaniu w sesji.
Zaliczenie „Laboratorium” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć laboratoryjnych
(przed sesją). Zaliczanie „Laboratorium” w sesji polega na uzyskaniu pozytywnej oceny
z referowania Projektu. W przypadku zaliczania „Laboratorium” w dwóch terminach – jego
temat nie ulega zmianie.
5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Multimedia i grafika interaktywna”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Multimedia i grafika interaktywna” jest zapoznanie
studentów z tajnikami przekazu interaktywnego oraz technikami wykorzystania obrazu
ruchomego w kompozycjach edytorskich i multimedialnych.
5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Multimedia i grafika interaktywna” studenci znają podstawy
technik obróbki materiałów multimedialnych i montażu nieliniowego. Umiejętnie
wykorzystują język skutecznej komunikacji wizualnej w projektowaniu dla współczesnych
mediów.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Multimedia i grafika interaktywna” studenci posiadają
umiejętności, które umożliwiają realizację projektów związanych z edycją i montażem filmów
wideo. Absolwenci potrafią wykorzystać możliwości narzędzi do obróbki dźwięku i obrazu
w celu przygotowania nowoczesnych i estetycznych materiałów reklamowych. Ponadto,
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zdobędą praktyczne umiejętności projektowania systemów graficznej interakcji człowieka
z aplikacją, zorientowane na użytkownika ostatecznego.
3) Kompetencje społeczne
Student potrafi pracować samodzielnie i ma świadomość konieczności ciągłego doskonalenia
swoich umiejętności. Znajomość podstawowych i zaawansowanych technik multimedialnych
umożliwia im podjęcie pracy w agencjach interaktywnych i studiach reklamowych.
6. Program wykładów
6.1 Komunikacja wizualna
1) Interaktywna grafika cyfrowa
2) Multimedia
6.2 Multimedialny przekaz reklamowy
1) Multimedialna reklama internetowa (omówienie rodzajów reklam na
przykładzie Youtube)
2) Interaktywna reklama (omówienie rodzajów reklam na przykładzie
interaktywnych gier i aplikacji na FB)
6.3 Animacja w reklamie
1) Idea Business storytellingu w przestrzeni 2D/3D
2) Animowana reklama na potrzeby odbiorców ATL/BTL
6.4 Techniki przetwarzania informacji multimedialnej
1) Przetwarzanie, kompresja i przetwarzanie informacji multimedialnej
2) Montaż liniowy i nieliniowy materiału filmowego
6.5 Interaktywna prezentacja multimedialna
1) Formy komunikowania się z klientem
2) Narzędzia do tworzenia interaktywnych prezentacji produktów
6.6 Interaktywne infografiki
1) Rola interaktywnych infografik w reklamie produktu (gifografiki)
2) Narzędzia do tworzenia infografik
6.7 Nowoczesne strony internetowe
1) Trendy w projektowaniu serwisów www (wzorce i standardy)
2) Animacje na strony www (minimalizm, prostota i lekkość)
6.8 Reklama wideo
1) Scenariusz i realizacja kampanii wideo
2) Reklama mobilna w formacie wideo
6.9 Interaktywne gry komputerowe
1) Gry reklamowe 2D jako uzupełnienie spotów reklamowych i animacji
7. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń studenci wykonują indywidualne ćwiczenia z zakresu projektowania
animowanych infografik, spotów reklamowych, wideo klipów i gier interaktywnych.
7.1 Narzędzia do tworzenia i edycji multimediów
1) AfterEffect i Photoshop
2) Audacity
7.2 Interaktywna reklama banerowa
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1) Projektowanie reklamy w wybranym środowisku reklamowym w Google
Web Designer
2) Wykorzystanie animacji i elementów interakcji w realizacji wizji przekazu
reklamowego dla nowych mediów
7.3 Animowana reklama
1) Stworzenie animowanej reklamy 2D wydarzenia związanego z konkursem dla
programistów/grafików
2) Stworzenie reklamy typu motion design (prezentującej zakres usług wybranej
firmy)
7.4 Spot reklamowy produktu wybranej marki
1) Zaprojektowanie krótkiego spotu reklamowego produktu
2) Realizacja produkcji reklamy
7.5 Zaprojektowanie gifografiki
1) Projekt gifografiki z elementami historyjki (do przedstawienia scenki)
2) Projekt gifografiki (dla przedstawienia produktu)
7.6 Projekt architektury informacji na stronie internetowej (o wybranym przeznaczeniu)
1) Wykonanie projektu architektury informacji strony www i projekt
makiety UI
2) Wykonanie wizualizacji rozmieszczenia modułów tekstowo - graficznych na
stronie
7.7 Projektowanie szaty graficznej strony www
1) Projekt graficzny layoutu strony
7.8 Reklama wideo produktu
1) Opracowanie strategii promocji wybranego produktu/usługi na YouTube
2) Stworzenie reklamy wideo promującej produkt/usługę i zachęcającej do
wykonania określonego rodzaju akcji np. kliknięcia w link i przejścia na
stronę
7.9 Zaprojektowanie interaktywnej gry 2D/3D
1) Stworzenie koncepcji gry angażującej klienta
2) Zaprojektowanie graficznych elementów gry, oprogramowanie interakcji
użytkownika z grą
8. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Multimedia i grafika interaktywna” można zaliczyć w terminach:
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w: Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania w dwóch
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Multimedia i grafika interaktywna” - jest
uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z „Wykładów” jak i z „Laboratorium”. Ocena ostateczna
jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z „Wykładów” i „Laboratorium”.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Multimedia i grafika interaktywna” do
końca sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony.
Warunki powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny:
a) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
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b) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
c) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie Przedmiotu edukacyjnego – poprzez
opracowanie dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawany jest Projekt
multimedialny wykonany na określonym przez prowadzącego poziomie trudności. W takim
przypadku student otrzymuje taką samą ocenę z Wykładów oraz Projektu.
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SEMESTR VI
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MODUŁY
KIERUNKOWE
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: VI
Przedmioty edukacyjne
Oprogramowania:

realizowane

w

ramach

modułu

edukacyjnego

Inżynieria

a) Pierwsza połowa semestru VI
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Projektowanie Systemów Informatycznych
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru VI
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Wdrażanie Systemów Informatycznych
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Projektowanie Systemów Informatycznych”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Projektowanie Systemów Informatycznych” jest
zaznajomienie studentów z etapami i fazami inżynierii oprogramowania obejmującego cykl
życia programu. Szczególny nacisk zostanie położony na etap wytwarzania oprogramowania
wyróżniając w nim fazy: specyfikacji, projektowania, oprogramowania i testowania
programów komputerowych. Metodyka inżynierii oprogramowania zostanie poddana
weryfikacji na przykładzie prac dyplomowych inżynierskich, w których zawarte jest dzieło
w postaci programu komputerowego.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
W ramach wykładu z przedmiotu „Projektowanie Systemów Informatycznych” studentom jest
przekazywana wiedza praktyczna o: specyfikowaniu, projektowaniu, realizacji i testowaniu
oprogramowania.
2) Umiejętności
W ramach ćwiczeń projektowych z przedmiotu „Projektowanie Systemów Informatycznych”
studenci nabywają umiejętności analizy oprogramowania tzn.: specyfikacji, projektu,
implementacji oraz testowania (statycznego, dynamicznego, statystycznego, itp.).
3) Kompetencje społeczne
Rezultatem przedmiotu „Projektowanie Systemów Informatycznych” jest przekonanie
studentów o istotnej roli całego cyklu prac (dokumentacji, projektu i testowania), które efektem
jest program komputerowy.
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2. Program wykładów
2.1 Proces wytwarzania oprogramowania
1) Etapy życia oprogramowania (wytwarzanie, wdrażanie, recykling)
2) Ewolucja oprogramowania
3) Specyfikacja
4) Projektowanie
5) Oprogramowanie
6) Testowanie
2.2 Narzędzia i środowiska wytwarzania oprogramowania
1) Paradygmaty programowania
2) Środowiska programowania
3) Narzędzia programowania
4) Klasyfikacja API (Application Programming Interface)
5) Interface API
6) Programowanie z wykorzystaniem API
2.3 Metodyka strukturalna oprogramowania
1) Dekompozycja systemu
2) Architektura systemu informatycznego
3) Projekty modułów strukturalnych
4) Interfejs wejściowy
5) Interfejs wyjściowy
6) Dokumentacja projektu
2.4 Metodyka obiektowa oprogramowania
1) Dekompozycja systemu
2) Architektura systemu informatycznego
3) Projekty obiektów
4) Interfejs wejściowy
5) Interfejs wyjściowy
6) Dokumentacja projektu
2.5 Konfiguracja oprogramowania
1) Konfiguracja interfejsu
2) Konfiguracja językowa
3) Kompresja
4) Szyfrowanie
5) Archiwizacja
6) Kreatory konfiguracji
2.6 Walidacja i testowanie oprogramowania
1) Walidacja oprogramowania
2) Testy statyczne
3) Testy dynamiczne
4) Testy statystyczne
5) Testy modułowe (funkcyjne) i systemowe (integracyjne)
6) Testy ALFA oraz testy BETA
2.7 Zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym
1) Wybór wykonawcy: Specyfikacji, Projektu, Oprogramowania, Testowania
2) Kompleks zadań programistycznych (koszt i czas)
3) Inspekcja realizacji kompleksu (ścieżka krytyczna)
4) Programista jako twórca (psychologia programowania)
5) Przydział zadań
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6) Plan wdrażania oprogramowania
3. Program ćwiczeń
W ramach ćwiczeń studenci nabędą umiejętności analizy przedsięwzięć programistycznych
(systemów informatycznych) na przykładach archiwalnych prac dyplomowych.
W szczególności nauczą się analizować i modyfikować: specyfikacje, projekty,
oprogramowania oraz testowania.
3.1 Przegląd przedsięwzięć programistycznych (systemów informatycznych)
1) Analiza przeznaczenia systemu informatycznego
2) Analiza planu budowy systemu informatycznego
3.2 Analiza specyfikacji systemu informatycznego
1) Analiza specyfikacji
2) Modyfikowanie specyfikacji
3.3 Analiza projektu systemu informatycznego
1) Analiza projektu
2) Modyfikowanie projektu
3.4 Analiza oprogramowania systemu informatycznego
1) Analiza oprogramowania
2) Modyfikowanie oprogramowania
3.5 Walidacja oprogramowania systemu informatycznego
1) Interfejs systemu informatycznego
2) Zabezpieczenia systemu informatycznego
3.6 Testowanie statyczne
1) Analiza schematów blokowych algorytmów
2) Analiza kodu programu
3.7 Testowanie dynamiczne
1) Plan eksperymentów testowania
2) Program komputerowy testowania
3.8 Testowanie statystyczne
1) Generatory liczb pseudolosowych
2) Program komputerowy testowania
4. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Projektowanie systemów informatycznych” można zaliczyć w terminach:
1) T0 - zerowym (przed sesją w tygodniu 9 zajęć dydaktycznych, poza zajęciami
dydaktycznymi);
2) T1 - pierwszym (w sesji podstawowej w 10 tygodniu zajęć)
Student może skorzystać z obu wyżej wymienionych terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana
(w: Protokole, Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania
w dwóch terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Projektowanie systemów
informatycznych” jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z wykładów jak i z ćwiczeń.
Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z wykładów i
ćwiczeń
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W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Projektowanie systemów
informatycznych” do końca sesji przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) może być
zdawany w terminie poprawkowym T2. Szczegóły terminów sesji poprawkowej ustala
Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny:
4) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
5) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt
ECTS;
6) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie przedmiotu edukacyjnego poprzez
opracowanie dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawany jest projekt
wykonany na ocenę co najmniej dostateczną (E). W takim przypadku student otrzymuje
taką samą ocenę z wykładów oraz projektu.
Projekt wykonany na ocenę E lub D stanowi zaliczenie ćwiczeń projektowych.
5. Warunki zaliczenia Wykładów
Zaliczenie wykładów w terminie zerowym oraz następnych jest uwarunkowane pozytywnym
wynikiem uzyskanym przez studenta z testu komputerowego obejmującego tematykę
przedstawianą na wykładach. Tematyka ta jest dostępna w Internecie Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej.
6. Warunki zaliczenia Projektu
Temat Projektu wybiera student (w ramach zajęć projektowych) – z listy tematów prac
dyplomowych
Sprawozdanie z „Projektu” powinno zawierać:
1) Stronę tytułową (wg wzoru ustalonego przez Dziekana);
2) Sformułowanie problemu - specyfikacja i projektowanie;
3) Oprogramowanie;
4) Program komputerowy;
5) Opis przeprowadzonych zmian;
6) Opis działania systemu;
7) Rozwiązany przykład praktyczny.
Sprawozdanie z projektu powinno być wykonane w formie elektronicznej oraz papierowej.
Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno być przesłane jako załącznik poczty
elektronicznej na określony adres przed zaliczaniem. Adres email dla przedmiotu
Projektowanie systemów informatycznych podaje Dziekan przed rozpoczęciem zajęć
dydaktycznych. Projekt musi być zreferowany na zajęciach przed sesją lub na zaliczaniu
w sesji.
Zaliczenie „Projektu” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć projektowych przed
sesją. Zaliczanie projektu w sesji polega na zreferowaniu projektu. W przypadku zaliczania
projektu w kilku terminach jego temat nie ulega zmianie.
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7. Cel Przedmiot edukacyjnego „Wdrażanie Systemów Informatycznych”
Celem przedmiotu jest przedstawienie fazy wdrażania programowych systemów
informatycznych na tle cyklu życia oprogramowania obejmującego etapy wytwarzania,
wdrażania oraz eksploatacji na przykładzie programowego systemu informatycznego w postaci
prac dyplomowych inżynierskich.
7.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
W ramach wykładu studentom jest przekazywana wiedza praktyczna o etapach: wytwarzania,
wdrażania oraz eksploatacji oprogramowania.
2) Umiejętności
W ramach ćwiczeń projektowych studenci nabywają umiejętności analizy oprogramowania
z punktu widzenia zadań, które należy wykonać, by prace wdrożyć. Prace przeznaczone do
wdrożenia są przekazywane do centrum transferu technologii WSIZ.
3) Kompetencje społeczne
Rezultatem przedmiotu „Wdrażanie Systemów Informatycznych” jest świadomość studentów,
że celem pracy informatyka jest tworzenie systemów informatycznych, które nadają się do
wdrożenia. Ponadto dla wdrożenia dzieła informatycznego trzeba wykonać wiele zadań
z dziedziny zarządzania.
8. Program wykładów
8.1 Ewolucja oprogramowania
1) Fazy wytwarzania oprogramowania
2) Etapy wdrażania i eksploatacji oprogramowania
8.2 Zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym
1) Promocja oprogramowania
2) Multimedialna prezentacja oprogramowania
8.3 Kreatory
1) Kreatory instalacji oprogramowania
2) Kreatory konfiguracji oprogramowania
8.4 Licencja
1) Prawa autorskie
2) Prawa majątkowe
8.5 Szkolenia użytkowników
1) Programy szkoleń
2) Symulatory i dane rzeczywiste
8.6 Serwis
1) Oferty serwisowe
2) Multimedialne instrukcje
8.7 Strategia rozwoju oprogramowania
1) Poprawa błędów oprogramowania
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2) Strategia „upgrade-ów”
9. Program ćwiczeń
W ramach ćwiczeń studenci nabędą umiejętności analizy przedsięwzięć programistycznych
(systemów informatycznych) na przykładach archiwalnych prac dyplomowych – z punktu
widzenia ich wdrożenia. W szczególności nauczą się analizować przyczyny braku wdrożenia
i rozwiązywać zadania dla wdrożenia.
9.1 Analiza przeznaczenia dzieła informatycznego
1) Analiza celu/przeznaczenia w pracy
2) Opracowania dodatkowe studenta
9.2 Analiza promocji
1) Analiza promocji istniejącej w pracy
2) Opracowania dodatkowe studenta
9.3 Analiza prezentacji (demo)
1) Analiza prezentacji istniejącej w pracy
2) Opracowanie dodatkowej prezentacji multimedialnej
9.4 Analiza licencji
1) Analiza licencji na oprogramowanie - istniejącej w pracy
2) Opracowanie własnej deklaracji
9.5 Dystrybucja oprogramowania
1) Analiza oferty dystrybucji oprogramowania – istniejącej w pracy
2) Opracowanie własnej oferty dystrybucji oprogramowania
9.6 Instalacja oprogramowania
1) Analiza instancji oprogramowania – istniejącej w pracy
2) Opracowanie własnego kreatora instalacji
9.7 Konfiguracja
1) Analiza konfiguracji oprogramowania – istniejącej w pracy
2) Opracowanie własnego kreatora konfiguracji
9.8 Szkolenie użytkowników
1) Analiza oferty szkolenia użytkowników – istniejącej w pracy
2) Opracowanie własnego multimedialnego symulatora szkoleniowego
10. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot „Wdrażanie systemów informatycznych” można zaliczyć w terminach:
1) T0 - zerowym (przed sesją w tygodniu 9 zajęć dydaktycznych, poza zajęciami
dydaktycznymi);
2) T1 - pierwszym (w sesji podstawowej w 10 tygodniu zajęć)
Student może skorzystać z obu wyżej wymienionych terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana
(w Protokole, Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie). W przypadku zdawania
w dwóch terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Projektowanie Wdrażanie systemów
informatycznych” jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z wykładów jak i z ćwiczeń.
Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen uzyskanych z wykładów
i ćwiczeń
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W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Wdrażanie systemów informatycznych” do
końca sesji przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) może być zdawany w terminie
poprawkowym T2. Szczegóły terminów sesji poprawkowej ustala Dziekan.
W WSIZ przyjmuje się, że w przypadku uzyskania oceny:
1) Bardzo dobrej (A) - student przepracował co najmniej 30 godzin na jeden punkt
ECTS.;
2) Dostatecznej (E) - student przepracował co najmniej 25 godzin na jeden punkt ECTS;
3) B, C lub D – student przepracował co najmniej 25 godzin (lecz nie więcej niż 30
godzin) na jeden punkt ECTS.
W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie przedmiotu edukacyjnego poprzez opracowanie
dzieła informatycznego. Jako dzieło informatyczne uznawany jest projekt wykonany na ocenę
co najmniej dostateczną (E). W takim przypadku student otrzymuje taką samą ocenę
z wykładów oraz projektu.
Projekt wykonany na ocenę E lub D stanowi zaliczenie ćwiczeń projektowych.
11. Warunki zaliczenia Wykładów
Zaliczenie wykładów w terminie zerowym oraz następnych jest uwarunkowane pozytywnym
wynikiem uzyskanym przez studenta z testu komputerowego obejmującego tematykę
przedstawianą na wykładach. Tematyka ta jest dostępna w Internecie Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej.
12. Warunki zaliczenia Projektu
Sprawozdanie z projektu powinno zawierać:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Stronę tytułową (według wzoru ustalonego przez Dziekana);
Przeznaczenie pracy;
Promocję i deklarację o prawach autorskich;
Dystrybucję, instalacje i konfigurację;
Szkolenie użytkowników i serwis;
Strategię rozwoju oprogramowania.

Sprawozdanie z projektu powinno być wykonane w formie elektronicznej oraz papierowej.
Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno być przesłane jako załącznik poczty
elektronicznej na określony adres przed zaliczaniem. Adres email dla przedmiotu Wdrażanie
systemów informatycznych podaje Dziekan przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Projekt
musi być zreferowany na zajęciach przed sesją lub na zaliczaniu w sesji.
Zaliczenie projektu w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć projektowych przed
sesją. Zaliczanie projektu w sesji polega na zreferowaniu projektu. W przypadku zaliczania
projektu w kilku terminach jego temat nie ulega zmianie.
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

SZTUCZNA INTELIGENCJA
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: VI
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Sztuczna Inteligencja:
a) Pierwsza połowa semestru VI
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Metody Sztucznej Inteligencji
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru VI
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Inteligentne Systemy Informatyczne
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Metody Sztucznej Inteligencji”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Metody Sztucznej Inteligencji” jest zapoznanie studentów
z:
a) Budową i działaniem mózgu/umysłu,
b) Znaczeniem sztucznej inteligencji w neurologii,
c) Sztuczną inteligencją aparatów/robotów technicznych,
d) Inteligentnymi systemami informatycznymi,
e) Zastosowaniami sztucznej inteligencji.
Ponadto w ramach Przedmiotu edukacyjnego „Metody Sztucznej Inteligencji” zostanie
przedstawiona – między innymi - problematyka aktualnych badań naukowych modelowania
mózgu/umysłu.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Metody Sztucznej Inteligencji” studenci będą znali: modele,
metody, algorytmy oraz struktury danych – wykorzystywane w sztucznej inteligencji. Ponadto
studenci będą rozumieli zasady funkcjonowania systemów sztucznej inteligencji.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Metody Sztucznej Inteligencji” studenci będą umieli
projektować systemy sztucznej inteligencji dotyczące:
a) Diagnostyki,
b) Testowania,
c) Rozpoznawania obrazów,
d) Randomizacji,
e) Kierowania operatywnego.
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Ponadto studenci będą umieli stosować sieci neuronowe oraz modelowanie i symulację
komputerową – do rozwiązywania problemów sztucznej inteligencji.
3) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Metody Sztucznej Inteligencji”, studenci będą reprezentowali
pogląd, że sztuczna inteligencja może dotyczyć:
a) Naśladowania mózgu/umysłu – dla racjonalnego rozwiązywania problemów (np.
w neurologii, itp.);
b) Optymalnego rozwiązywania problemów (z dowolnych dziedzin), metodami
racjonalnymi (np. heurystycznymi, randomizowanymi, itp.).
Ponadto studenci będą doceniali rolę systemów informatycznych w rozwiązywaniu
kompleksowych problemów.
2. Program wykładów
2.1 Klasyfikacja inteligencji
1) Inteligencja naturalna (roślin, zwierząt oraz ludzi)
2) Inteligencja sztuczna (automatów, robotów, komputerów, itp.)
2.2 Badania naukowe
1) BRAIN Initiative (USA)
2) Human Brain Project (UE)
2.3 Metody diagnostyczne
1) Diagnostyka deterministyczna
2) Diagnostyka probabilistyczna
2.4 Metody biometryczne
1) Rozpoznawanie obrazu
2) Rozpoznawanie głosu
2.5 Metody randomizacji
1) Edukacja (uczenie oraz testowanie)
2) Bezpieczeństwo (obiektów oraz osób)
2.6 Metody symulacji komputerowej
1) Modele kombinatoryczne (klasy NP.)
2) Modele probabilistyczne (kompleks operacji)
2.7 Sieci neuronowe
1) Sieci bez sprzężenia zwrotnego
2) Sieci ze sprzężeniem zwrotnym
2.8 Systemy agentowe
1) Modele deterministyczne
2) Modele probabilistyczne
3. Program ćwiczeń
Ćwiczenia obejmują przykłady modelowania Case Study oraz analizy algorytmów
heurystycznych – dla zastosowań praktycznych. Każdy punkt powinien być przedstawiany
w czasie 1 godziny. Jednakże liczba godzin dydaktycznych przeznaczonych na Ćwiczenia
(audytoryjne – z wykorzystaniem tablicy oraz wideoprojektora) jest zależna od przygotowania
studentów.
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3.1 Diagnostyka medyczna
1) Model deterministyczny
2) Model probabilistyczny
3.2 Diagnostyka ekonomiczna
1) Model Bayes’a
2) Model sieci neuronowej
3.3 Rozpoznawanie linii papilarnych
1) Algorytm ekstrakcji cech
2) Algorytmy identyfikacji
3.4 Rozpoznawanie obrazów
1) Rozpoznawanie tęczówki oka
2) Rozpoznawanie siatkówki oka
3.5 Metody randomizacji - edukacja
1) Modele i algorytmy uczenia informatycznego
2) Modele i algorytmy testowania informatycznego
3.6 Metody randomizacji - bezpieczeństwo
1) Modele i algorytmy bezpieczeństwa osób/obiektów
2) Modele i algorytmy bezpieczeństwa informacji
3.7 Sieci neuronowe
1) Modele i algorytmy procesów gospodarczych
2) Modele i algorytmy procesów społecznych
3.8 Systemy agentowe
1) Modele i algorytmy kompleksów operacji deterministycznych
2) Modele i algorytmy kompleksów operacji probabilistycznych
4. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Przedmiot „Metody Sztucznej Inteligencji” można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim – poprawkowym (w drugim tygodniu sesji);
Termin T0 nie jest dla studenta obowiązkowy. Ponadto student ma prawo do egzaminu
poprawkowego.
W WSIZ przyjmuje się, że jeżeli student uzyskał ocenę dostateczną (E), to jego nakład czasu
pracy wynosił 25 godzin na 1 punkt ECTS przydzielony do tego Przedmiotu edukacyjnego.
Jeśli student otrzymał ocenę wyższą, to oznacza, że jego nakład czasu pracy był wyższy.
Ocena uzyskana w każdym z wybranych terminów jest rejestrowana przez osobę prowadzącą
Przedmiot edukacyjny (w : Protokole, Karcie Okresowych Osiągnięć oraz Indeksie studenta).
W przypadku zdawania Przedmiotu edukacyjnego w kilku terminach, liczy się ostatnia
z uzyskanych ocen.
W WSIZ Przedmiot/Moduł edukacyjny może być zaliczany przez studenta w dwóch formach :
a) Tradycyjnej;
b) Preferowanej.
W formie tradycyjnej nacisk jest położony na wiedzę, natomiast w formie preferowanej – na
umiejętności.
Zaliczanie/zdawanie w formie tradycyjnej jest prowadzone w formie pisemnej, na Kartach
WSIZ formatu A4 (dalej w skrócie Karta)– koloru żółtego w terminie T1 oraz koloru
czerwonego w terminie T2. Na Kartach tych podawane są po trzy zagadnienia z różnych
poziomów trudności :
A – bardzo dobry,
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C – dobry,
E – dostateczny.
Student wybiera : poziom trudności oraz dwa zagadnienia z tego poziomu. Ponadto student
powinien wpisać na Karcie zaliczeniowo/egzaminacyjnej swój nr albumu.
Tradycyjne zaliczenie Przedmiotu edukacyjnego w WSIZ wymaga uzyskania pozytywnej
oceny, tzn. dostatecznej (E) lub wyższej (np. D lub C lub B lub A). Wszystkie formy zajęć
dydaktycznych (np. Wykłady oraz Ćwiczenia) są zaliczane/zdawane na jednej Karcie.
Prowadzący zajęcia dydaktyczne wypełniają protokoły z różnych formy zajęć dydaktycznych
– dla wewnętrznej ewidencji.
Prowadzący zaliczenie/egzamin w terminie T1 lub T2 – przedstawia bezpośrednio po
zaliczeniu (w ciągu 45 minut) sposoby rozwiązania zadań zaliczeniowych lub
egzaminacyjnych. Zaliczenie tradycyjne może polegać także na wykonaniu zadania na
komputerze (np. z programowania, baz danych, grafiki komputerowej, itp.). W takim
przypadku prowadzący zaliczenie lub egzamin przedstawia sposoby rozwiązania problemu
każdemu studentowi.
Zaliczenie lub zdawanie w formie preferowanej polega na opracowaniu i przedstawieniu dzieła
informatycznego, dla podanej specyfikacji. W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie
Przedmiotu edukacyjnego – poprzez opracowanie dzieła informatycznego (tzn. projektu,
programu, aplikacji, prototypu lub elaboratu), którego temat podaje Prowadzący Przedmiot
edukacyjny.
W ramach Przedmiotu edukacyjnego „Metody Sztucznej Inteligencji”, jako dzieło
informatyczne uznawany jest projekt w postaci :
a) Sformułowania problemu,
b) Modelu matematycznego,
c) Metody rozwiązywania problemu,
d) Algorytmu, (np. heurystycznego, randomizowanego, itp.).
Finalny projekt powinien mieć postać schematu blokowego.
Projekt może być uzupełniony o obliczenia komputerowe (np. na arkuszu kalkulacyjnym) lub
program komputerowy napisany w języku uniwersalnym. Uzupełnienia projektu podwyższają
jego ocenę – jednakże pod warunkiem przedstawienia zagadnień podstawowych.
Jeśli student wybrał specyfikację określonego problemu, to nie może zaliczać/zdawać danego
Przedmiotu Edukacyjnego w formie tradycyjnej.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Metody Sztucznej Inteligencji” do końca
sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) może być zdawany w termiach T3
lub T4, przed sesją następnego przedmiotu należącego do danego modułu edukacyjnego. Moduł
edukacyjny „Sztuczna Inteligencja ” kończy się egzaminem – dlatego nie można zdawać
drugiego przedmiotu edukacyjnego („Inteligentne Systemy Informatyczne”), w terminach T3
lub T4. Warunki powtarzania Przedmiotu edukacyjnego określa Dziekan.
5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Inteligentne Systemy Informatyczne”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Inteligentne Systemy Informatyczne” jest zapoznanie
studentów z :
a) Obiektami oraz procesami, które mogą/są sterowane inteligentnie,
b) Konstrukcją i oprogramowaniem inteligentnych systemów informatycznych;
c) Przykładami: domów, automatów, robotów, pojazdów, nawigacji oraz urządzeń
pozyskiwania energii odnawialnej – sterowanymi inteligentnie.
Ponadto w ramach Przedmiotu edukacyjnego „Inteligentne Systemy Informatyczne” zostaną
przedstawione – między innymi – prototypy inteligentnych systemów informatycznych, które
znajdują się w Laboratorium Mikrokontrolerów WSIZ.
© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 218

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

4.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Inteligentne Systemy Informatyczne” studenci będą znali:
konstrukcje i oprogramowanie mikrokontrolerów – wykorzystywane w sztucznej inteligencji.
Ponadto studenci będą rozumieli zasady funkcjonowania praktycznych systemów sztucznej
inteligencji.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Inteligentne Systemy Informatyczne” studenci będą umieli
projektować systemy sztucznej inteligencji dotyczące:
a) Inteligentnych domów,
b) Inteligentnej nawigacji,
c) Inteligentnego sterowania ruchem drogowym,
d) Inteligentnego sterowania obiektami,
e) Inteligentnych automatów/robotów.
3) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Inteligentne Systemy Informatyczne”, studenci będą
specjalistami w zakresie : projektowania, programowania, wyboru oraz instalacji –
inteligentnych systemów informatycznych. Ponadto studenci będą doceniali rolę inteligentnych
systemów informatycznych w praktyce – życiu gospodarczym oraz społecznym.
6. Program wykładów
6.1 Inteligentne instalacje domowe
1) Instalacja oświetlenia
2) Inteligencja monitoringu/alarmu
6.2 Inteligentne instalacje energetyczne
1) Inteligentne systemy ogrzewania
2) Inteligentne systemy pozyskiwania energii odnawialnej
6.3 Inteligentne systemy kontrolne
1) Inteligentne znaki drogowe
2) Inteligentne radary drogowe
6.4 Inteligentne systemy nawigacyjne
1) Inteligentne systemy nawigacji powietrznej
2) Inteligentne systemy nawigacji wodnej
6.5 Inteligentne pojazdy lądowe
1) Pojazd sterowany światłem
2) Pojazd sterowny telefonem komórkowym
6.6 Inteligentne sterowanie ruchem drogowym
1) Sterowanie skrzyżowaniami
2) Sterowanie „zieloną falą”
6.7 Inteligentne sterowanie obiektami
1) Windy
2) Fontanny
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6.8 Inteligentne sterowanie automatami
1) Automaty do wymiany monet
2) Parkomaty
1. Program ćwiczeń
Ćwiczenia (laboratoryjne) obejmują analizy i modyfikacje obiektów przedstawianych na
stanowiskach laboratoryjnych. Prowadzący Ćwiczenia przedstawia poszczególne stanowiska –
a studenci wybierają indywidualne obiekty – które opracowują, w ramach sprawozdań.
1.1 Inteligentne instalacje domowe
1) Instalacja oświetlenia sterowana przez telefon komórkowy
2) Instalacja systemu monitoringu/alarmu – czujka ruchu
1.2 Inteligentne instalacje energetyczne
1) Inteligentne systemy ogrzewania – model pieca gazowego
2) Inteligentne systemy pozyskiwania energii słonecznej
1.3 Inteligentne systemy kontrolne
1) Inteligentne znaki drogowe – znak ograniczenia prędkości
2) Inteligentne radary drogowe – radar na skrzyżowaniu ulic
1.4 Inteligentne systemy nawigacyjne
1) Inteligentne systemy nawigacji powietrznej – lądowanie samolotów
2) Inteligentne systemy nawigacji wodnej – błyskacz nawigacyjny
1.5 Inteligentne pojazdy lądowe
1) Pojazd sterowany światłem – model i sterowanie
2) Pojazd sterowny telefonem komórkowym – model i sterowanie
1.6 Inteligentne sterowanie ruchem drogowym
1) Sterowanie skrzyżowaniami – makieta i sterowanie
2) Sterowanie „zieloną falą” – makieta i sterowanie
1.7 Inteligentne sterowanie obiektami
1) Windy - sterowanie
2) Fontanny - sterowanie
1.8 Inteligentne sterowanie automatami
1) Automaty do wymiany monet – model i sterowanie
2) Parkomaty – model i sterowanie
2. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Przedmiot „Inteligentne Systemy Informatyczne” można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim – poprawkowym (w drugim tygodniu sesji);
Termin T0 nie jest dla studenta obowiązkowy. Ponadto student ma prawo do egzaminu
poprawkowego.
W WSIZ przyjmuje się, że jeżeli student uzyskał ocenę dostateczną (E), to jego nakład czasu
pracy wynosił 25 godzin na 1 punkt ECTS przydzielony do tego Przedmiotu edukacyjnego.
Jeśli student otrzymał ocenę wyższą, to oznacza, że jego nakład czasu pracy był wyższy.
Ocena uzyskana w każdym z wybranych terminów jest rejestrowana przez osobę prowadzącą
Przedmiot edukacyjny (w : Protokole, Karcie Okresowych Osiągnięć oraz Indeksie studenta).
W przypadku zdawania Przedmiotu edukacyjnego w kilku terminach, liczy się ostatnia
z uzyskanych ocen.
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W WSIZ Przedmiot/Moduł edukacyjny może być zaliczany przez studenta w dwóch formach :
a) Tradycyjnej;
b) Preferowanej.
W formie tradycyjnej nacisk jest położony na wiedzę, natomiast w formie preferowanej – na
umiejętności.
Zaliczanie/zdawanie w formie tradycyjnej jest prowadzone w formie pisemnej, na Kartach
WSIZ formatu A4 (dalej w skrócie Karta)– koloru żółtego w terminie T1 oraz koloru
czerwonego w terminie T2. Na Kartach tych podawane są po trzy zagadnienia z różnych
poziomów trudności :
A – bardzo dobry,
C – dobry,
E – dostateczny.
Student wybiera : poziom trudności oraz dwa zagadnienia z tego poziomu. Ponadto student
powinien wpisać na Karcie zaliczeniowo/egzaminacyjnej swój nr albumu.
Tradycyjne zaliczenie Przedmiotu edukacyjnego w WSIZ wymaga uzyskania pozytywnej
oceny, tzn. dostatecznej (E) lub wyższej (np. D lub C lub B lub A). Wszystkie formy zajęć
dydaktycznych (np. Wykłady oraz Ćwiczenia) są zaliczane/zdawane na jednej Karcie.
Prowadzący zajęcia dydaktyczne wypełniają protokoły z różnych formy zajęć dydaktycznych
– dla wewnętrznej ewidencji.
Prowadzący zaliczenie/egzamin w terminie T1 lub T2 – przedstawia bezpośrednio po
zaliczeniu (w ciągu 45 minut) sposoby rozwiązania zadań zaliczeniowych lub
egzaminacyjnych. Zaliczenie tradycyjne może polegać także na wykonaniu zadania na
komputerze (np. z programowania, baz danych, grafiki komputerowej, itp.). W takim
przypadku prowadzący zaliczenie lub egzamin przedstawia sposoby rozwiązania problemu
każdemu studentowi.
Zaliczenie lub zdawanie w formie preferowanej polega na opracowaniu i przedstawieniu dzieła
informatycznego, dla podanej specyfikacji. W WSIZ preferowane jest zaliczanie/zdawanie
Przedmiotu edukacyjnego – poprzez opracowanie dzieła informatycznego (tzn. projektu,
programu, aplikacji, prototypu lub elaboratu), którego temat podaje Prowadzący Przedmiot
edukacyjny.
W ramach Przedmiotu edukacyjnego „Inteligentne Systemy Informatyczne”, jako dzieło
informatyczne uznawany jest projekt w postaci :
a) Sformułowania problemu,
b) Modelu matematycznego,
c) Metody rozwiązywania problemu,
d) Algorytmu, (np. heurystycznego, randomizowanego, itp.).,
e) Programu mikrokontrolera.
Projekt powinien zawierać programu mikrokontrolera – wersję źródłową i wykonywalną.
Projekt może być uzupełniony o prototyp/makietę. Uzupełnienia projektu podwyższają jego
ocenę – jednakże pod warunkiem przedstawienia zagadnień podstawowych.
Jeśli student wybrał specyfikację określonego problemu, to nie może zaliczać/zdawać danego
Przedmiotu Edukacyjnego w formie tradycyjnej.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Inteligentne Systemy Informatyczne” do
końca sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) nie może być zdawany
w termiach T3 lub T4. Moduł edukacyjny „Sztuczna Inteligencja ” kończy się egzaminem –
dlatego nie można zdawać drugiego przedmiotu edukacyjnego („Inteligentne Systemy
Informatyczne”), w terminach T3 lub T4. Warunki powtarzania Przedmiotu edukacyjnego
określa Dziekan.
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Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Inteligentne Systemy Informatyczne”
1. Inteligentne instalacje domowe
1) Instalacja oświetlenia - sterowana przez telefon komórkowy;
2) Instalacja systemu monitoringu wizyjnego (kamery internetowe);
3) Instalacja systemu alarmu – czujki : ruchu, gazu, pożaru, wody, itp..
2. Inteligentne instalacje energetyczne
1) Inteligentny system ogrzewania domu – model pieca gazowego
2) Inteligentny system sterowania ruchem panelu słonecznego;
3) Inteligentny system sterowania wiatrakiem energetycznym.
3. Inteligentne systemy kontrolne
1) Inteligentny znak drogowy – znak ograniczenia prędkości;
2) Inteligentne radar drogowy – radar na przejściach dla pieszych;
3) Inteligentne urządzenia audio w samochodach – (np. ostrzegawcze).
4. Inteligentne systemy nawigacyjne
1) Inteligentne systemy nawigacji powietrznej – (lądowanie samolotów);
2) Inteligentne systemy nawigacji wodnej – (błyskacz nawigacyjny);
3) Inteligentne systemy nawigacji samochodowej (GPS głosowy).
5. Inteligentne pojazdy lądowe
1) Pojazd sterowany światłem – model i program sterowania;
2) Pojazd sterowany temperaturą – model i program sterowania;
3) Pojazd sterowny telefonem komórkowym – program sterowania.
6. Inteligentne sterowanie ruchem drogowym
1) Sterowanie skrzyżowaniami – makieta i program sterowania;
2) Sterowanie „zieloną falą” w mieście – makieta i program sterowania;
3) Sterowanie wyborem trasy – symulator komputerowy.
7. Inteligentne sterowanie obiektami
1) Winda – model i program sterowania;
2) Fontanna – model i program sterowania;
3) Pokaz „ogni sztucznych” – symulator komputerowy.
8. Inteligentne sterowanie automatami
1) Automat do wymiany monet – model i program sterowania;
2) Parkomat – model i program sterowania;
3) Bankomat – model i program sterowania.
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MODUŁY
PODSTAWOWE
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

FIZYKA
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: VI
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Fizyka:
a) Pierwsza połowa semestru VI
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Fizyka Klasyczna
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru VI
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Fizyka Kwantowa
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Fizyka Klasyczna”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Fizyka Klasyczna” jest uporządkowanie i ugruntowanie
wiedzy studentów z zakresu podstaw fizyki z zakresu mechaniki, oddziaływań grawitacyjnych
i elektromagnetycznych oraz omówienie ruchu drgającego i falowego.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Fizyka Klasyczna” studenci będą posiadać wiedzę na temat
ogólnych zasad fizyki klasycznej, wielkości fizycznych oraz oddziaływań fundamentalnych.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Fizyka Klasyczna” studenci będą w stanie wykorzystać poznane
metody do rozwiązywania zadań z mechaniki punktu materialnego, elektrostatyki oraz
magnetyzmu.
2. Program wykładów
2.1 Podstawy mechaniki klasycznej
1) Rodzaje wielkości fizycznych i jednostki ich miar
2) Kinematyka ruchów prostoliniowych
3) Dynamika ruchu punktu materialnego
4) Bryła sztywna
2.2 Grawitacja
1) Prawo powszechnego ciążenia
2) Podstawowe wielkości opisujące pole grawitacyjne, pole grawitacyjne Ziemi
2.3 Drgania i fale w ośrodkach sprężystych
1) Ruch harmoniczny prosty
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2) Ruch falowy
2.4 Elektryczność i magnetyzm
1) Prawo Coulomba
2) Elementarne wielkości charakteryzujące pole elektryczne i magnetyczne
3) Ruch cząstki naładowanej i przewodnika w polu magnetycznym
4) Równania Maxwella
3. Program ćwiczeń
W ramach ćwiczeń studenci przerabiają tematyką omawianą na wykładzie oraz rozwiązują
zadania obliczeniowe.
3.1 Ruch prostoliniowy i krzywoliniowy
1) Kinematyka punktu materialnego
2) Równania ruchu
3.2 Dynamika punktu materialnego
1) Zasady dynamiki Newtona
3.3 Praca, moc, energia mechaniczna
3.4 Elektryczność i magnetyzm
1) Oddziaływanie pomiędzy ładunkami elektrycznymi
2) Obliczanie indukcji pola magnetycznego
4. Warunki zaliczania przedmiotu edukacyjnego
Zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego w WSIZ wymaga uzyskania pozytywnej oceny, tzn.
dostatecznej (jako oceny średniej z Wykładów oraz Ćwiczeń). W WSIZ przyjmuje się, że
w przypadku uzyskania oceny pozytywnej (tzn. 3,0), student przepracował 25 godzin na każdy
punkt ECTS przydzielony do Przedmiotu edukacyjnego. Jeżeli student uzyskał ocenę wyższą
niż dostateczną (tzn. 3,0), to uważa się, że przepracował on więcej niż 25 godzin na każdy punkt
ECTS przydzielony do Przedmiotu edukacyjnego.
Przedmiot „Fizyka Klasyczna” można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – po zajęciach dydaktycznych w wyznaczonym przez
Dziekana WSIZ terminie);
T1 : pierwszym (w sesji – w tych samych godzinach i salach – co zajęcia dydaktyczne);
Termin T0 nie jest dla studenta obowiązkowy. Ponadto student ma prawo do egzaminu
poprawkowego odpłatnego w terminach po sesji w trakcie drugiej połowy semestru tj.
w trzecim i 6 tygodniu semestru. Ocena uzyskana w każdym z wybranych terminów jest
rejestrowana (w : Protokole, Karcie Okresowych Osiągnięć oraz Indeksie). W przypadku
zdawania w kilku terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Forma zaliczenia wykładu: pisemne kolokwium.
Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemne kolokwium oraz oceny uzyskane z odpowiedzi na
ćwiczeniach.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Fizyka Klasyczna” do końca sesji –
Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi zdany przed sesją następnego
przedmiotu należącego do danego modułu edukacyjnego. Moduł edukacyjny „Fizyka” kończy
się zaliczeniem – dlatego istnieje możliwość zdawania drugiego przedmiotu edukacyjnego
w terminach poprawkowych.
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5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Fizyka Kwantowa”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Fizyka Kwantowa”
jest zapoznanie studentów
z podstawami fizyki kwantowej oraz elementami fizyki jądrowej.
5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Fizyka Kwantowa” studenci będą posiadać podstawową wiedzę
na temat fizyki kwantowej oraz fizyki jądrowej.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Fizyka Kwantowa” studenci będą w stanie wykorzystać
poznane metody do rozwiązywania prostych zadań z zakresu mechaniki kwantowej.
6. Program wykładów
6.1 Wstęp do fizyki kwantowej
1) Kwantowe właściwości światła
2) Zjawisko fotoelektryczne
3) Zjawisko Comptona
6.2 Falowe właściwości materii
1) Funkcja falowa
2) Doświadczenie Sterna-Gerlacha
3) Równanie Schroedingera
4) Liczby kwantowe
6.3 Struktura atomu
1) Model Bohra
2) Modele kwantowe
3) Atomy wieloelektronowe
6.4 Elementy fizyki jądrowej
1) Budowa jądra atomowego
2) Promieniotwórczość naturalna
3) Energia wiązania
4) Przykłady reakcji jądrowych
7. Program ćwiczeń
W ramach ćwiczeń studenci przerabiają tematyką omawianą na wykładzie oraz rozwiązują
zadania obliczeniowe.
7.1 Falowe własności materii
1) Efekt fotoelektryczny, praca wyjścia
2) Interpretacja probabilistyczna funkcji falowej
3) Proste rozwiązania równania Shroedingera
7.2 Elementy fizyki jądrowej
1) Defekt masy, energia wiązania
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8. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego w WSIZ wymaga uzyskania pozytywnej oceny, tzn.
dostatecznej (jako oceny średniej z Wykładów oraz Ćwiczeń). W WSIZ przyjmuje się, że
w przypadku uzyskania oceny pozytywnej (tzn. 3,0), student przepracował 25 godzin na każdy
punkt ECTS przydzielony do Przedmiotu edukacyjnego. Jeżeli student uzyskał ocenę wyższą
niż dostateczną (tzn. 3,0), to uważa się, że przepracował on więcej niż 25 godzin na każdy punkt
ECTS przydzielony do Przedmiotu edukacyjnego.
Przedmiot „Fizyka Kwantowa” można zaliczyć w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – po zajęciach dydaktycznych w wyznaczonym przez
Dziekana WSIZ terminie);
T1 : pierwszym (w sesji – w tych samych godzinach i salach – co zajęcia dydaktyczne);
Termin T0 nie jest dla studenta obowiązkowy. Ponadto student ma prawo do egzaminu
poprawkowego odpłatnego w terminach po sesji w trakcie drugiej połowy semestru tj. w trzecim
i 6 tygodniu semestru. Ocena uzyskana w każdym z wybranych terminów jest rejestrowana
(w : Protokole, Karcie Okresowych Osiągnięć oraz Indeksie). W przypadku zdawania w kilku
terminach, liczy się ostatnia z uzyskanych ocen.
Forma zaliczenia wykładu: pisemne kolokwium.
Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemne kolokwium oraz oceny uzyskane z odpowiedzi na
ćwiczeniach.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Fizyka Kwantowa” do końca sesji –
Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi zdany przed sesją następnego
przedmiotu należącego do danego modułu edukacyjnego. Moduł edukacyjny „Fizyka” kończy
się zaliczeniem – dlatego istnieje możliwość zdawania drugiego przedmiotu edukacyjnego
w terminach poprawkowych.

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 227

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

MODUŁY
SPECJALNOŚCIOWE

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 228

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

SEMINARIUM DYPLOMOWE 1
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: VI
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Seminarium
Dyplomowe 1:
a) Pierwsza połowa semestru VI
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Specyfikacja SI
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru VI
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Projekt SI
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Specyfikacja SI”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Specyfikacja SI” jest zapoznanie studentów z zasadami
przygotowywania Pracy Dyplomowej inżynierskiej (dalej w skrócie PD), w szczególności:
a) przeznaczenia,
b) celu,
c) sformułowania problemu,
d) tez,
systemu informatycznego, który ma być opracowany w ramach PD.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Specyfikacja SI” studenci będą wiedzieli :
a) Jaka jest rola Karty Tematu Pracy Dyplomowej;
b) Jak korzystać z bibliografii, nie naruszając praw autorskich;
c) Na czym polega specyfikacja merytoryczna oraz informatyczna;
d) Jakie są zasady pisania pracy dyplomowej;
e) Jakie są wymagania sprawozdania „Specyfikacja SI”.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Specyfikacja SI”, studenci będą umieli:
a) Specyfikować merytorycznie systemy informatycznie problemy - wyróżniając : dane,
niewiadome, ograniczenia oraz kryteria;
b) Opracowywać specyfikację informatyczną, wyróżniając sprzęt (hardware) oraz
oprogramowanie (software).
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3) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Specyfikacja SI”, studenci będą respektowali :
a) Prawa autorskie, przy korzystaniu z bibliografii przy opracowywaniu swojej PD;
b) Wkład autorski Promotora w formułowaniu problemu rozwiązywanego w PD;
c) Społeczne przeznaczenie PD;
d) Deklarację o wdrożeniu PD.
2. Program wykładów
2.1 Praca dyplomowa inżynierska
1) Sformułowanie problemu inżynierskiego
2) Dzieło informatyczne
2.2 Realizacja pracy dyplomowej
1) Metoda fazowa (spiralna)
2) Harmonogram seminarium dyplomowego
2.3 Specyfikacja systemu informatycznego
1) Specyfikacja merytoryczna
2) Specyfikacja informatyczna
2.4 Karta Tematu Pracy Dyplomowej
1) Przeznaczenie, temat i tezy pracy dyplomowej
2) Struktura pracy dyplomowej
2.5 Zasady pisania prac dyplomowych
1) Prawa autorskie oraz etyka
2) Deklaracja o prawach autorskich - stosowana w WSIZ
2.6 Bibliografia
1) Internet oraz prace dyplomowe WSIZ
2) Publikacje (ISBN, ISSN)
2.7 Seminarium dyplomowe
1) Referowanie na seminarium
2) Dyskusja seminaryjna
2.8 Sprawozdanie „Specyfikacja SI”
1) Wersja papierowa
2) Wersja elektroniczna
3. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń (seminaryjnych) studenci :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Przygotowują prezentację specyfikacji swojej pracy dyplomowej;
Uczą się występować publicznie;
Referują specyfikację swojej pracy dyplomowej;
Przedstawiają i dyskutują : przeznaczenie i tezy swojej pracy dyplomowej;
Przedstawiają i dyskutują bibliografię do swojej pracy dyplomowej;
Dyskutują prawa autorskie i prawa majątkowe z pracy dyplomowej;
Dyskutują deklarację o wdrożeniu pracy dyplomowej;
Ćwiczą się w dyskutowaniu seminaryjnym;
Odnotowują uwagi krytyczne do specyfikacji swojej pracy dyplomowej;

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 230

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

Referowanie prac dyplomowych odbywa się wg ustalonego harmonogramu. Każda praca
dyplomowa musi być przedyskutowana na seminarium – co stanowi warunek konieczny
zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Specyfikacja SI”. Każda praca dyplomowa powinna być
zreferowana oraz przedyskutowana w ciągu 30 minut.
4. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Przedmiot edukacyjny „Specyfikacja SI” jest zaliczany na podstawie sprawozdania
„Specyfikacja SI”. Sprawozdanie może być zaliczane w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów. Ocena uzyskana
w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole, Karcie Okresowych
Osiągnięć Studenta oraz Indeksie).
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Specyfikacja SI” - jest uzyskanie
pozytywnej oceny z tego sprawozdania. Jednakże specyfikacja pracy dyplomowej powinna być
przedstawiona w ramach Ćwiczeń (seminaryjnych).
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Specyfikacja SI” do końca sesji –
Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki
powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
5. Szczegółowe warunki zaliczenia sprawozdania
Sprawozdanie z „Specyfikacja SI” powinno zawierać:
1) Stronę tytułową (wg wzoru ustalonego przez Dziekana);
2) Sformułowanie problemu z KTPD;
3) Przegląd bibliografii;
4) Genezę, przeznaczenie, cel i tezy;
5) Specyfikację systemu informatycznego;
6) Wykaz bibliografii;
7) Wnioski.
Sprawozdanie z „Specyfikacja SI” powinno być napisane z uwzględnieniem hipertekstu w formie elektronicznej oraz papierowej. Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno być
przesłane jako załącznik do emaila – na określony adres – przed zaliczaniem. Adres email dla
każdego Przedmiotu edukacyjnego podaje Dziekan – przed rozpoczęciem sesji
zaliczeniowo/egzaminacyjnej (dla zajęć dydaktycznych z danego Przedmiotu edukacyjnego).
Projekt musi być zreferowany – na zajęciach przed sesją (lub w uzasadnionych przypadkach na
zaliczaniu w sesji).
6. Cel Przedmiot edukacyjnego „Projekt SI”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Projekt SI” jest zapoznanie studentów z zasadami
opracowywania projektu systemu informatycznego, w szczególności: schematów blokowych
systemu i jego modułów, baz danych, modeli matematycznych oraz algorytmów, projektów
graficznych, itp..

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 231

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

6.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Projekt SI” studenci będą wiedzieli:
a) Jaka jest rola Karty Tematu Pracy Dyplomowej (Projekt);
b) Jakie są zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych;
c) Na czym polega Projekt systemu oraz Projekty modułów;
d) Jak modelować algorytmizować problem;
e) Jakie są wymagania sprawozdania „Projekt SI”.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Projekt SI”, studenci będą umieli :
a) Projektować systemy informatyczne (schematy blokowe, bazy danych, algorytmy,
itp.);
b) Opracowywać modele i algorytmy rozwiązywania trudnych problemów (np.
algorytmy równoległe).
3) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Projekt SI”, studenci będą doceniali :
a) Znaczenie projektu systemu informatycznego;
b) Status projektanta systemów informatycznych;
c) Rolę projektu systemu informatycznego.
7. Program wykładów
7.1 Karta Tematu Pracy Dyplomowej (Projekt)
1) Projekt Systemu
2) Projekty Modułów/Bloków
7.2 Metody projektowania systemów informatycznych
1) Schematy blokowe
2) Modele matematyczne
7.3 Projektowanie baz danych
1) Struktury baz danych
2) Funkcje baz danych
7.4 Algorytmy
1) Algorytmy szeregowe
2) Algorytmy równoległe
7.5 Seminarium Dyplomowe - Projekt
1) Prezentacja multimedialna
2) Referowanie na seminarium
7.6 Sprawozdanie „Projekt SI”
1) Wersja papierowa
2) Wersja elektroniczna
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8. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń (seminaryjnych) studenci:
1) Przygotowują prezentację multimedialną projektu systemu informatycznego;
2) Uczą się występować publicznie;
3) Referują projekt systemu informatycznego w swojej pracy dyplomowej;
4) Przedstawiają i dyskutują schematy blokowe w swojej pracy dyplomowej;
5) Przedstawiają i dyskutują algorytmy w swojej pracy dyplomowej;
6) Dyskutują modele deterministyczne lub probabilistyczne swojego systemu;
7) Dyskutują opis ciągły (równania różniczkowe) lub dyskretny (badania operacyjne)
problemu w swojej pracy dyplomowej;
8) Ćwiczą się w dyskutowaniu seminaryjnym;
9) Odnotowują uwagi krytyczne do specyfikacji swojej pracy dyplomowej;
Referowanie prac dyplomowych odbywa się wg ustalonego harmonogramu. Każda praca
dyplomowa musi być przedyskutowana na seminarium.
9. Warunki zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego
Przedmiot edukacyjny „Projekt SI” jest zaliczany na podstawie sprawozdania „Projekt SI”.
Sprawozdanie może być zaliczane w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie).
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Projekt SI” - jest uzyskanie pozytywnej
oceny z tego sprawozdania. Jednakże Projekt pracy dyplomowej powinna być przedstawiona w
ramach Ćwiczeń (seminaryjnych). Wraz z zaliczeniem Przedmiotu edukacyjnego „Projekt SI”,
student otrzymuje 3 punkty ECTS za przygotowywanie swojej pracy dyplomowej.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Projekt SI” do końca sesji – Przedmiot
edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony. Warunki powtarzania
przedmiotu określa Dziekan.
10. Szczegółowe warunki zaliczenia sprawozdania
Sprawozdanie z „Projekt SI” powinno zawierać :
1) Stronę tytułową (wg wzoru ustalonego przez Dziekana);
2) Przegląd metod projektowania;
3) Opis wybranej metody projektowania;
4) Projekt systemu;
5) Projekt modułów systemu;
6) Bezpieczeństwo systemu informatycznego.
Sprawozdanie z „Projekt SI” powinno być wykonane w formie elektronicznej oraz papierowej.
Sprawozdanie w formie elektronicznej powinno być przesłane jako załącznik do emaila – na
określony adres – przed zaliczaniem. Adres email dla każdego Przedmiotu edukacyjnego
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podaje Dziekan – przed rozpoczęciem sesji zaliczeniowo/egzaminacyjnej (dla zajęć
dydaktycznych z danego Przedmiotu edukacyjnego). Projekt musi być zreferowany – na
zajęciach przed sesją lub na zaliczaniu w sesji.
Zaliczenie „Projektu” w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć projektowych (przed
sesją). Zaliczanie „Projektu” w sesji polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z referowania
Projektu. W przypadku zaliczania „Projektu” w dwóch terminach – jego temat nie ulega
zmianie.
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

SILNIKI GIER
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: VI
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Silniki gier:
a) Pierwsza połowa semestru VI
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Gry 3D
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru VI
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Programowanie gier 3D
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Gry 3D”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Gry 3D” jest zapoznanie studentów z najczęściej
stosowanymi silnikami 3D. Przybliżenie studentom procesu produkcyjnego wytwarzania
nowoczesnych gier komputerowych oraz sposobu rozwiązywania problemów pojawiających
się w trakcje produkcji gier, na przykładzie silnika UE4.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Gry 3D” studenci będą posiadać wiedzę, pozwalającą na
wykorzystanie mechanizmów odpowiednich dla danej grupy języków.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Gry 3D” studenci nabiorą praktycznych umiejętności doboru
odpowiednich mechanizmów programowania, do sposobu ich interpretacji przez daną grupę
języków.
2. Program wykładów
2.1 Wprowadzenie
1) Historia gier.
2) Przykłady popularnych gier 3D
2.2 Dokumentacja procesu tworzenia gry
1) Zapoznanie z silnikiem Unral Engine 3D
2.3 Architektura typowego silnika gry
1) Przykłady architektury najpopularniejszych silników
2) Wprowadzenie do blueprintów.
2.4 Narzędzie do definiowania sceny
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1) Budowa sceny
2) Wprowadzenie do level blueprintów
2.5 Geometria w grach.
1) Przekształcenia wektorowe
2) Kwaterniony
2.6 Importowanie meshy do silnika
1) Importowanie
2) Dodawanie socketów
3) Definiowanie własnej klasy aktor
2.7 Modelowanie sceny
1) Landscape
2) Budowa własnych materiałów
2.8 Fizyka w grach
1) Wykorzystanie physical materiałów
2) W silniku UE4 komponent physics constraint oraz jego zastosowanie
2.9 Sztuczna inteligencja
1) Definiowanie własnego drzewa zachowań
2) Przykłady w silniku UE4
3. Program ćwiczeń
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują wprowadzenie do języka C++ stosowanego do modyfikacji
w silniku UE4, opanowanie umiejętności tworzenie komponentów modyfikacji blueprintów,
optymalizacji kodu oraz konserwacji.
3.1 Zapoznanie się z się z Edytorem UE4
3.2 Polimorfizm rozbudowa komponentu w silniku UE4
3.3 Wprowadzenie do wizualnego systemu skryptowego Blueprint
3.4 Podstawy C++ przeznaczonego do produkcji gier
3.5 Game Design Document (GDD)
3.6 Skrypty Blueprint levelu
3.7 Korzystanie z klas Blueprint
3.8 Oświetlenie i renderowanie
3.9 Używanie materiałów

Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Gry 3D”
Poziom A (bardzo dobry)
1) GDD + zaprojektowanie levelu o tematyce dowolnej, który zawiera gameplay.
Poziom C (dobry)
1) GDD + zaprojektowanie levelu o tematyce dowolnej.
Poziom E (dostateczny)
1) Zaprojektowania levelu tematyka dowolna.
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4. Cel Przedmiot edukacyjnego „Programowanie gier 3D”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Programowanie gier 3D” jest zapoznanie studentów
z technikami stosowanymi w produkcji gier wideo, pozwalających na optymalnie
wykorzystanie dostępnych siników 3D. Zapoznanie procesem produkcyjnym nowoczesnych
gier komputerowych. Przybliżenie studentom problemów powstających w trakcie produkcji
gier 3D ora zez technik pozwalające rozwiązywać pojawiające się problemy.
4.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Programowanie gier 3D” studenci będą mieli wiedzę
pozwalającą na efektywne wykorzystywanie nowoczesnych silników.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Programowanie gier 3D” studenci nabiorą praktycznych
umiejętności doboru odpowiednich struktur oraz wzorców pozwalających na optymalnie
budować gameplay gier, dobór odpowiednich mechanizmów pozwalających rozwiązywanie
problemów powstałych w trakcie produkcji gier.
5. Program wykładów
5.1 Wprowadzenie
1) Przykłady popularnych gier 3D
2) Wprowadzenie do mechanik wykorzystywanych w grach
5.2 Animacje w UE4
1) Wprowadzenie do animacji UE4
2) Import animacji
5.3 Fizyka w grach
1) Symulacja fizyki w UE4
2) Implementacja złącz w UE4
5.4 Narzędzie do definiowania sceny
1) Budowa sceny
2) Dostęp do elementów sceny z poziom kodu
3) SceneComponent
5.5 Player kontroler z poziomu kodu
1) Dostęp do parametrów
2) Sterowanie obiektami klasy Pawn
5.6 Komponenty z poziomu kodu
1) Dodawanie własnego komponentu
2) Dostosowanie komponentu
5.7 AI z poziomu kodu
1) Podstawowe informacje
2) BechaviorTree, Taski, Serwisy
3) AIController
5.8 Wykorzystywanie sensorów
1) Definiowanie sensora
2) Dodawanie sparametryzowanych serwisów
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5.9 Obsługa fizyki w Silniku UE4
1) Komponent physics constraint oraz jego zastosowanie
6. Program ćwiczeń
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują wprowadzenie do języka C++ stosowanego do modyfikacji
silnika UE4, opanowanie umiejętności tworzenie komponentów, modyfikacje, optymalizacje
kodu oraz konserwacje.
6.1 Memory, Funkcje wirtualne i vtable
6.2 Transformacje i przesuwanie obiektów z poziomu C++
6.3 Drzewo zachowań poziomu C++
6.4 Budowa drzewa zachowań (Behavior Tree)
6.5 Proceduralne tworzenie Lelewelu
6.6 UI Scale Box, Buttons & Mouse
6.7 Upgrade wersji silnika, debugowanie
6.8 Particie system
6.9 Skieletar soket

Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Programowanie gier 3D”
Poziom A (bardzo dobry)
1) GDD, Zaprojektowania 2 leveli, tematyka dowolna, zawierających gameplay + każdy
członek grupy wskaże wykonany element gempleyu.
Poziom C (dobry)
1) GDD, Zaprojektowania 2 leveli, tematyka dowolna, zawierających gameplay + każdy
członek grupy wskaże wykonany element gempleyu.
Poziom E (dostateczny)
1) GDD, Zaprojektowania 2 leveli, tematyka dowolna, zawierających gameplay + każdy
członek grupy wskaże wykonany element gempleyu
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SEMESTR
VII
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MODUŁY
KIERUNKOWE
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

PROGRAMOWANIE INFORMATYCZNE
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: VII
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Programowanie
Informatyczne:
a) Pierwsza połowa semestru VII
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Programowanie równoległe
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru VII
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Paradygmaty programowania
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Programowanie równoległe”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Programowanie równoległe” jest zapoznanie studentów
z technikami i narzędziami programistycznymi przeznaczonymi do tworzenia programów
równoległych. Zapoznanie z technikami służącymi do tworzenia algorytmów równoległych
oraz przybliżenie ich wykorzystania w produkcji rozgrywki (Gameplay) w przypadku UE4.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Programowanie równoległe” studenci będą mieli wiedzę
pozwalającą na wykorzystanie technik programowania równoległego w trakcie tworzenia
algorytmów do gier komputerowych.
2) Umiejętności
Po przedmiocie edukacyjnym „Programowanie równoległe” studenci nabiorą praktycznych
umiejętności z wykorzystywania programowania równoległego i będą potrafili analizować
problemy wynikłe z wykonywania równoległych obliczeń.
2. Program wykładów
2.1 Wprowadzenie
1) Dodanie pierwszego levelu
2) Modyfikacja w edytorze levelu
2.2 Wstęp do programowania
1) C++ klasy, klasy wirtualne
2) Unreal Engine współrzędne, transformacje, jednostki
2.3 Animowanie modeli
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1) Import animacji
2) Edytor Persona
2.4 AI w grach
1) AI wprowadzenie
2) Drzewa zachowań
2.5 Specjalne materiały i Shadery
1) Budowa i modyfikacja materiałów i shaderów
2.6 Debugowanie aplikacji wielowątkowych
1) Omówienie problemów związanych z debugowaniem aplikacji
wielowątkowych
2.7 Procesy i wątki
1) Omówienie różnic pomiędzy procesem i wątkiem
2.8 Elementy języka pomagające rozwiązywać problemy współbieżności
1) Omówienie najważniejszych metod synchronizacji
2) Funkcjonalności silnika Unreal Engine 4 wymagające synchronizacji
2.9 Elementy języka służące do przetwarzania asynchronicznego
1) Funkcje asynchroniczne w C++
2) Funkcje asynchroniczne w silniku Unreal oraz ich zastosowanie
3. Program ćwiczeń
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują rozbudowę blueprintów, budowę rozgrywki za pomocą AI
NPC oraz tworzenie specjalnych materiałów.
3.1 Podstawy C++ przeznaczonego do produkcji gier
3.2 Game Design Document (GDD), Makro UE_LOG, formatowanie FString
3.3 Player kontroler z poziomu kodu
3.4 Bluprint animacji, zmiana blueprinta animacji na C++
3.5 Tworzenie klasy AI Kontroler
3.6 Tworzenie UE4 UI z UMG i C++
3.7 Budowa i modyfikacja materiałów i shaderów
3.8 Synchronizacja dostępu do zasobów
3.9 Physics kontener

Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Programowanie równoległe”
Poziom A (bardzo dobry)
1) Napisanie krótkiego artykułu „Wykorzystanie GPU w obliczeniach równoległych”
2) Napisanie krótkiego artykułu „Problemy synchronizacji w programowaniu
równoległym”
3) Przygotowanie prezentacji przybliżającej „Obliczenia równoległe” i zaprezentowanie
go przed audytorium
4) Przygotowanie prezentacji związanego z wykonywanym projektem i zaprezentowanie
go przed audytorium
5) Napisanie aplikacji prezentującej problematykę programowania równoległego wraz
notatką „napotkane problemy oraz w jaki sposób je rozwiązano”
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Poziom C (dobry)
1) Przygotowanie prezentacji przybliżające problematykę obliczeń równoległych
2) Przygotowanie prezentacji związanego z wykonywanym projektem
3) Napisanie aplikacji prezentującej problematykę programowania równoległego
Poziom E (dostateczny)
1) Notatka z przebiegu prac nad projektem
4. Cel Przedmiot edukacyjnego „Paradygmaty programowania”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Paradygmaty programowania” jest zapoznanie studentów z
podstawnymi technikami pojawiającymi się we współczesnym programowaniu. Zapoznanie z
paradygmatami wykorzystywanymi w trakcie tworzenia współczesnych gier, na przykładzie
silnika UE4.
4.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Paradygmaty programowania” studenci będą mieli wiedzę
pozwalającą na wykorzystanie odpowiednich mechanizmów dla danej grupy języków.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Paradygmaty programowania” studenci nabiorą praktycznych
umiejętności doboru odpowiednich mechanizmów programowania do sposobu ich interpretacji
przez daną grupę języków.
5. Program wykładów
5.1 Wprowadzenie
1) Pojęcia ogólne
5.2 Programowanie imperatywne
1) Sekwencyjne instrukcje
5.3 Programowanie proceduralne
1) Przykłady
2) Udostępnianie funkcji w C++ blueprintom
5.4 Programowanie strukturalne
1) Struktura blokowa, wiązania dynamiczne i statyczne
2) Przydział pamięci na stosie i stercie
5.5 Programowanie funkcyjne
1) Funkcje jako model programowania
2) Dopasowanie do wzorca
5.6 Programowanie obiektowe
1) Abstrakcyjne typy danych
2) Dziedziczenie
3) Polimorfizm
5.7 Programowanie uogólnione
© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 244

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

1) Szablony
5.8 Programowanie współbieżne, równoległe i rozproszone
1) Omówienie
2) Przykłady w silniku UE4 oraz ich zastosowanie
5.9 Programowanie logiczne
1) Rachunek predykatów
2) Przykłady Prolog
6. Program ćwiczeń
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują rozbudowę blueprintów, tworzenie dodatkowych
komponentów.
6.1 Dziedziczenie na przykładnie silnika UE4
6.2 Polimorfizm - rozbudowa komponentu w silniku UE4
6.3 Player kontroler z poziomu kodu
6.4 Programowanie strukturalne
6.5 Programowanie obiektowe C++
6.6 Szablony funkcji C++
6.7 Programowanie funkcjonalne w C++
6.8 Współbieżność na przykładzie UE4
6.9 Przykłady w wykorzystaniem języka Prolog

Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Paradygmaty programowania”
Poziom A (bardzo dobry)
1) Opracowanie części gameplay w UE4 wraz opisem wykorzystanych paradygmatów.
Poziom C (dobry)
1) Opracowanie gameplay wykorzystującego 2 paradygmaty.
Poziom E (dostateczny)
1) Zaprezentowanie podstawowej wiedzy związanej z paradygmatami.
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MODUŁY
SPECJALNOŚCIOWE
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

INFORMATYKA SPOŁECZNA
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: VII
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Informatyka społeczna:
a) Pierwsza połowa semestru VII
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Dylematy Społeczno-Zawodowe Informatyki
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru VII
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Prawo i Etyka
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Dylematy Społeczno-Zawodowe Informatyki”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Dylematy Społeczno-Zawodowe Informatyki” jest
zapoznanie studentów z dylematami społeczno-zawodowymi informatyki, które dotyczą:
a) Informatyka jako producenta oraz konsumenta (członka społeczności)
b) Informatyka jako twórcy programów i użytkowników (społeczeństwa)
c) Administratora sieci firmowej i zarządzających firmą
d) Kosztu/parametrów sprzętu informatycznego i sensorów/percepcji człowieka
e) Pozytywów oraz negatywów komputera
f) Pozytywów oraz negatywów telefonu komórkowego
g) Pozytywów oraz negatywów sieci komputerowych (Internetu)
h) Pozytywów oraz negatywów systemów satelitarnych
i) Pozytywów oraz negatywów systemów mikrokontrolerowych.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Dylematy Społeczno-Zawodowe Informatyki” studenci będą
wiedzieli, że Informatyk jako :
a) Producent dąży do komercjalizacji – natomiast jako konsument chce korzystać
z informatyki bezpłatnie
b) Programista dominuje nad użytkownikiem
c) Administrator firmowej sieci komputerowej zna sekrety firmy i pracowników;
d) Profesjonalista zdaje sobie sprawę z faktu, że parametry sprzętu informatycznego
znacznie przewyższają możliwości percepcyjne człowieka. Ponadto : komputery,
telefony komórkowe, Internet, itp.. – mają zalety oraz wady.
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2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Dylematy Społeczno-Zawodowe Informatyki”, studenci będą
umieli:
a) Dobierać parametry sprzętu informatycznego do potrzeb i możliwości
percepcyjnych
b) Zabezpieczać dostęp do sprzętu informatycznego
c) Zabezpieczać sprzęt informatyczny przed zagrożeniami (zapory sieciowe,
programy anty-wirusowe, kryptografia, itp.)
3) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Dylematy Społeczno-Zawodowe Informatyki”, studenci będą
respektowali :
a) Prawa autorskie, przy korzystaniu z programów komputerowych
b) Prawa patentowe przy konstrukcji sprzętu informatycznego
c) Prawa firm oraz społeczeństwa
d) Ponadto studenci będą minimalizowali negatywne skutki informatyki dla
społeczeństwa
2. Program wykładów
2.1 Edukacja informatyczna
1) Edukacja zdalna
2) Weryfikacja wiedzy oraz umiejętności
2.2 Dylematy parametrów/kosztu sprzętu informatycznego
1) Parametry obrazu i możliwości percepcyjne człowieka
2) Parametry głosu i możliwości percepcyjne człowieka
2.3 Dylematy administracji sieci komputerowych
1) Bezpieczeństwo informatyczne
2) Wiarygodność/zaufanie społeczne
2.4 Dylematy programowania informatycznego
1) Innowacje konstruktywne oraz destruktywne
2) Informatyk jako twórca
2.5 Dylematy Internetu
1) Pozytywy oraz negatywy Internetu
2) Pozytywy oraz negatywy telefonów komórkowych
2.6 Bezpieczeństwo informatyczne
1) Zagrożenia i zabezpieczanie informacji
2) Informatyczne systemy monitoringu i alarmu
3. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń studenci opracowują, przedstawiają i dyskutują – referaty dotyczące
dylematów
społeczno-zawodowych
informatyki.
Studenci
wybierają
tematy
z uwzględnieniem poziomu ich trudności – z poniższej listy.
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Tematy Ćwiczeń laboratoryjnych:
Poziom: A (bardzo dobry)
1) Pozytywy oraz negatywy wirtualnej waluty (bit-coin)
2) Pozytywy oraz negatywy cyber-przestrzeni
3) Pozytywy oraz negatywy społeczeństwa informacyjnego
4) Pozytywy oraz negatywy komputera
5) Pozytywy oraz negatywy telefonu komórkowego
6) Pozytywy oraz negatywy lokalnych sieci komputerowych
7) Pozytywy oraz negatywy Internetu
8) Pozytywy oraz negatywy systemów satelitarnych
9) Pozytywy oraz negatywy monitoringu wizyjnego
10) Pozytywy oraz negatywy informatycznych systemów alarmowych
11) Temat zaproponowany przez Studenta
12) Temat zaproponowany przez Studenta
Poziom: C (dobry)
1) Pozytywy oraz negatywy systemów mikrokontrolerowych
2) Pozytywy oraz negatywy informatyki kryminalistycznej
3) Parametry sprzętu informatycznego i percepcja człowieka
4) Informatyk jako producent i konsument
5) Informatyk jako producent – a użytkownicy programów
6) Informatyk jako administrator sieci firmowej
7) Informatyka a bezrobocie
8) Inwigilacja totalna
9) Terroryzm wirtualny
10) Systemy kryptograficzne
11) Temat zaproponowany przez Studenta
12) Temat zaproponowany przez Studenta
Poziom: E (dostateczny)
1) Edukacja informatyczna – wiedza/umiejętności
2) Biometria informatyczna
3) Informatyka medyczna
4) Informatyk jako producent i konsument
5) Informatyk jako producent – a użytkownicy programów
6) Informatyk jako administrator sieci firmowej
7) Wirusy i anty-wirusy
8) Zapory sieciowe
9) Inteligentne domy
10) Steganografia
11) Temat zaproponowany przez Studenta
12) Temat zaproponowany przez Studenta
Referowanie prac dyplomowych odbywa się wg ustalonego harmonogramu. Każda praca
dyplomowa musi być przedyskutowana na seminarium – co stanowi warunek konieczny
zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Dylematy Społeczno-Zawodowe Informatyki”.
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4. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot edukacyjny „Dylematy Społeczno-Zawodowe Informatyki” jest zaliczany na
podstawie Elaboratu na wybrany temat. Elaborat – przedstawiony na ćwiczeniu seminaryjnym
- może być zaliczany w terminach :
T0: zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1: pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2: drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie).
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Dylematy Społeczno-Zawodowe
Informatyki” - jest uzyskanie pozytywnej oceny średniej z :
a) Elaboratu;
b) Rankingu.
Elaborat ocenia Prowadzący ćwiczenia seminaryjne. Ponadto Prowadzący uwzględnia
frekwencję i aktywność na seminarium. W przypadku niskiej frekwencji na zajęciach
dydaktycznych, dziekan może połączyć grupy seminaryjne.
Ranking jest przeprowadzany - w sesji - przez studentów, uczestników ćwiczeń seminaryjnych.
Każdy student ustala kolejność elaboratów (od najlepszego do najgorszego). Zakres te jest
dzielony na 6 odcinków, którym są przyporządkowane oceny : 5; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0 oraz 2.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Dylematy Społeczno-Zawodowe
Informatyki” do końca sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) może być
zaliczany po sesji. Warunki zaliczania przedmiotu określa Dziekan.
4.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Elaboratu
Elaborat z „Dylematy Społeczno-Zawodowe Informatyki” powinnien zawierać :
1) Stronę tytułową (wg wzoru ustalonego przez Dziekana)
2) Sformułowanie dylematu
3) Przegląd bibliografii (witryny z Internetu)
4) Pozytywy oraz negatywy
5) Wnioski
6) Wykaz bibliografii
Elaborat powinien być napisany w formie hipertekstu - w formie elektronicznej oraz
papierowej. Elaborat w formie elektronicznej powinien być przesłany jako załącznik do emaila
– na określony adres – przed zaliczaniem. Adres email dla każdego Przedmiotu edukacyjnego
podaje Dziekan – przed rozpoczęciem sesji zaliczeniowo/egzaminacyjnej (dla zajęć
dydaktycznych z danego Przedmiotu edukacyjnego). Elaborat musi być zreferowany – na
zajęciach przed sesją lub na zaliczaniu w sesji.
Zaliczenie Elaboratu w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć seminaryjnych (przed
sesją). Zaliczanie Elaboratu w sesji polega na uzyskaniu pozytywnej oceny
z referowania. Elaborat oddany w terminie T0 uzyskuje ocenę z Rankingi taką samą jak od
Prowadzącego. W przypadku zaliczania Elaboratu po sesji – jego temat nie ulega zmianie.
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5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Prawo i Etyka”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Prawo i Etyka” jest zapoznanie studentów z zagadnieniami
prawnymi i etycznymi, które dotyczą :
a) Prawa autorskiego
b) Prawa o własności przemysłowej
c) Etyki w środowisku nauki i szkolnictwa wyższego
d) Etyki na uczelniach
e) Zasadach oprogramowania wolnego
f) Licencjonowaniu oprogramowania w WSIZ.
5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Prawo i Etyka” studenci będą wiedzieli, że:
a) Prawa autorskie i majątkowe dotyczą także oprogramowania
b) Oprogramowanie wolne (open source) jest również licencjonowane
c) Dzieła wytworzona w ramach prac dyplomowych są chronione przez prawo
autorskie oraz prawo o własności przemysłowej
d) W ramach prawa należy postępować etycznie
e) W środowisku naukowym oraz uczelnianym należy opracowywać kodeksy
etycznego postępowania.
2) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Prawo i Etyka”, studenci będą respektowali:
a) Prawo autorskie i prawo o własności przemysłowej, w szczególności w pracach
dyplomowych
b) Etykę w środowisku WSIZ
c) Zasady etyczne w życiu zawodowym.
Ponadto studenci będą rozróżniali zagadnienia prawne i etyczne.
6. Program wykładów
6.1 Prawo autorskie
1) Zasady ogólne
2) Prawo autorskie w informatyce
6.2 Prawo własności przemysłowej
1) Zasady ogólne
2) Prawo patentowe
6.3 Etyka w środowisku nauki i szkolnictwa
1) Etyka w środowisku nauki
2) Etyka w środowisku szkolnictwa
6.4 Etyka w środowisku WSIZ
1) Kodeks pracownika WSIZ
2) Kodeks studenta WSIZ
6.5 Prawo autorskie i majątkowe do prac dyplomowych
1) Prawo i etyka w edukacji oraz komercji
2) Prawa autorskie: Dyplomanta, Promotora i innych osób
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6.6 Deklaracje w pracach dyplomowych
1) Klasyfikacja dzieł informatycznych
2) Zasady komercjalizacji prac dyplomowych
7. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń studenci opracowują, przedstawiają i dyskutują – referaty dotyczące prawa
i etyki. Studenci wybierają tematy z uwzględnieniem poziomu ich trudności – z poniższej listy.
Tematy Ćwiczeń laboratoryjnych:
Poziom: A (bardzo dobry)
1) Analiza prawa autorskiego w UE – dla informatyki
2) Analiza prawa patentowego w UE – dla informatyki
3) Analiza prawa o własności przemysłowej w UE
4) Analiza etyki w środowiskach nauki i szkolnictwa w UE
5) Deklaracja komercyjna dla programu informatycznego
6) Deklaracja edukacyjna dla programu informatycznego
7) Deklaracja komercyjna dla aplikacji w pracy dyplomowej
8) Deklaracja edukacyjna dla aplikacji w pracy dyplomowej
9) Deklaracja komercyjna dla sprzętu informatycznego
10) Deklaracja edukacyjna dla sprzętu informatycznego
11) Temat zaproponowany przez Studenta
12) Temat zaproponowany przez Studenta
Poziom: C (dobry)
1) Analiza prawa internetowego w RP
2) Deklaracje o prawach autorskich dla programu komputerowego
3) Deklaracje o prawach autorskich dla programu internetowego
4) Deklaracje o prawach autorskich dla programu na telefon komórkowy
5) Deklaracja o prawach autorskich dla aplikacji graficznej
6) Deklaracja o prawach autorskich dla aplikacji muzycznej
7) Deklaracja o prawach autorskich dla aplikacji multimedialnej
8) Deklaracja o prawach autorskich dla aplikacji 3D
9) Deklaracja o prawach autorskich dla sprzętu informatycznego
10) Deklaracja o prawach autorskich dla programu na mikrokontroler
11) Temat zaproponowany przez Studenta
12) Temat zaproponowany przez Studenta
Poziom: E (dostateczny)
1) Ustawa o prawach autorskich RP
2) Ustawa o prawach patentowych w RP
3) Ustawa o prawach do własności przemysłowej w RP
4) Netykieta
5) Dobre obyczaje w nauce (PAN)
6) Dobre praktyki w szkołach wyższych (KRASP)
7) Kodeks nauczyciela akademickiego (MNiSzW)
8) Kodeks pracownika naukowego (MNiSzW)
9) Kodeks pracownika WSIZ
10) Kodeks studenta WSIZ
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11) Temat zaproponowany przez Studenta
12) Temat zaproponowany przez Studenta
Referowanie prac dyplomowych odbywa się wg ustalonego harmonogramu. Każda Elaborat
musi być przedyskutowany na seminarium – co stanowi warunek konieczny zaliczenia
Przedmiotu edukacyjnego „Prawo i Etyka”.
8. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot edukacyjny „Prawo i Etyka” jest zaliczany na podstawie Elaboratu na wybrany –
przez Studenta - temat. Elaborat – przedstawiony na ćwiczeniu seminaryjnym - może być
zaliczany w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie).
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Prawo i Etyka” - jest uzyskanie pozytywnej
oceny średniej z :
1) Elaboratu;
2) Rankingu.
Elaborat ocenia Prowadzący ćwiczenia seminaryjne. Ponadto Prowadzący uwzględnia
frekwencję i aktywność na seminarium. W przypadku niskiej frekwencji na zajęciach
dydaktycznych, dziekan może połączyć grupy seminaryjne.
Ranking jest przeprowadzany - w sesji - przez studentów, uczestników ćwiczeń seminaryjnych.
Każdy student ustala kolejność elaboratów (od najlepszego do najgorszego). Zakres ten jest
dzielony na 6 odcinków, którym są przyporządkowane oceny : 5; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0 oraz 2.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Prawo i Etyka” do końca sesji – Przedmiot
edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) może być zaliczany po sesji. Warunki zaliczania
przedmiotu określa Dziekan.
8.1 Szczegółowe warunki zaliczenia Elaboratu
Elaborat z przedmiotu edukacyjnego „Prawo i Etyka” powinno zawierać :
1) Stronę tytułową (wg wzoru ustalonego przez Dziekana);
2) Sformułowanie problemu;
3) Przegląd bibliografii (np. analizę deklaracji WSIZ);
4) Opracowanie własnego aktu (np. deklaracji do pracy dyplomowej);
5) Wnioski;
6) Wykaz bibliografii;
Elaborat powinien być napisany w formie hipertekstu - w formie elektronicznej oraz
papierowej. Elaborat w formie elektronicznej powinien być przesłany jako załącznik do emaila
– na określony adres – przed zaliczaniem. Adres email dla każdego Przedmiotu edukacyjnego
podaje Dziekan – przed rozpoczęciem sesji zaliczeniowo/egzaminacyjnej (dla zajęć
dydaktycznych z danego Przedmiotu edukacyjnego). Elaborat musi być zreferowany – na
zajęciach przed sesją lub na zaliczaniu w sesji.

© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 253

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

Zaliczenie Elaboratu w terminie zerowym jest możliwe w ramach zajęć seminaryjnych (przed
sesją). Zaliczanie Elaboratu w sesji polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z referowania.
Elaborat oddany w terminie T0 uzyskuje ocenę z Rankingu taką samą jak od Prowadzącego.
W przypadku zaliczania Elaboratu po sesji – jego temat nie ulega zmianie.
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

SEMNARIUM DYPLOMOWE_2
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: VII
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Seminarium
Dyplomowe_2:
a) Pierwsza połowa semestru VII
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Realizacja Systemu Informatycznego
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru VII
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Testowanie Systemu Informatycznego
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Realizacja Systemu Informatycznego”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Realizacja Systemu Informatycznego” jest zapoznanie
studentów z zasadami przygotowywania dokumentacji programowej/sprzętowej w PDI,
w szczególności: pisania kodu programu z komentarzami lub opracowania
biblioteki/samouczka, w przypadku korzystania z aplikacji CAD/CAM.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Realizacja Systemu Informatycznego” studenci będą znali:
a) Zasady stosowania paradygmatów programowania
b) Wymagania dokumentowania kodu programu informatycznego
c) Zasady opracowywania samouczka, dla aplikacji CAD/CAM
d) Zasady przedstawiania oprogramowania w PDI (zrzut ekranowy - fragment kodu opis słowny)
e) Zasady dokumentowania procesu konstruowania prototypów w PDI.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Realizacja Systemu Informatycznego”, studenci będą umiel:
a) Uzasadniać wybór języka oprogramowania lub pakietu CAD/CAM
b) Pisać kod programu informatycznego – z komentarzami
c) Opracowywać samouczek, dla aplikacji CAD/CAM
d) Opracowywać PDI w formie : zrzut ekranowy - fragment kodu - opis słowny.
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3) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Realizacja Systemu Informatycznego”, studenci będą
respektowali:
a) Prawa autorskie, np. przy korzystaniu z programów bibliotecznych lub aplikacji
CAD/CAM
b) Zapisy Deklaracji WSIZ – o prawach autorskich i majątkowych
c) Zasady licencjonowania oprogramowania.
Ponadto studenci będą reprezentowali pogląd, że autor powinien odpowiadać za swoje dzieło.
2. Program wykładów
2.1 Karta Tematu PDI - realizacja systemu informatycznego
1) Paradygmaty oprogramowania
2) Wybór uniwersalnego języka programowania lub pakietu CAD/CAM
2.2 Zasady dokumentowania oprogramowania
1) Komentarze – do kodu w języku uniwersalnym
2) Samouczek – do aplikacji CAD/CAM
2.3 Zasady opisywania działa informatycznego (oprogramowania)
1) Zrzuty ekranowe - fragmenty kodu - opis słowny
2) Przedstawianie aplikacji CAD/CAM
2.4 Wersje oprogramowania
1) Wersja 0 (podstawowa)
2) Wersje (*) – dokumentacja zmian
2.5 Struktura i obiekty oprogramowania
1) Struktura oprogramowania
2) Obiekty oprogramowania
2.6 Prawa autorskie i licencje
1) Prawa autorskie i majątkowe oprogramowania
2) Licencjonowanie oprogramowania
2.7 Zasady opisywania działa informatycznego (prototyp)
1) Dokumentacja (grafika/zdjęcia)
2) Dokumentacja (film/multimedia)
3. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń (seminaryjnych) studenci referują fragmenty swoich PDI dotyczące
realizacji dzieł informatycznych. Harmonogram referowania fragmentów PDI opracowuje
Prowadzący Ćwiczenia (seminaryjne). W każdym terminie może referować najwyżej trzech
studentów/dyplomantów. W dyskusji biorą udział dyplomanci oraz Prowadzący seminarium.
W trakcie Ćwiczeń (seminaryjnych), studenci/dyplomanci przedstawiają fragment swojej PDI
oraz wykonują następujące operacje :
1) Instalują programy/aplikacje komputerowe
2) Konfigurują programy/aplikacje komputerowe
3) Modyfikują oprogramowanie
4) Przedstawiają prezentację multimedialną
5) Uczą się występować publicznie
6) Referują swoją problematykę/specjalizację
7) Przedstawiają i dyskutują oprogramowanie
8) Ćwiczą się w dyskutowaniu seminaryjnym
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9) Odnotowują uwagi krytyczne.
Referowanie PDI odbywa się wg ustalonego harmonogramu. Każda PDI musi być
przedyskutowana na seminarium – co stanowi warunek konieczny zaliczenia Przedmiotu
edukacyjnego „Realizacja Systemu Informatycznego”. Studenci/dyplomanci mogą korzystać
z terminów T1 lub T2 dla przedstawienia swojej PDI (w ramach zaliczenia/egzaminu
poprawkowego).
4. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot edukacyjny „Realizacja Systemu Informatycznego” jest zaliczany na podstawie
referowania oraz dyskutowania - w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie).
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Realizacja Systemu Informatycznego” - jest
uzyskanie pozytywnej oceny z referowania swojej PDI. Dzieło informatyczne wykonywane w
ramach PDI powinna być przedstawione w ramach Ćwiczeń (seminaryjnych).
Wraz z zaliczeniem Przedmiotu edukacyjnego „Realizacja Systemu Informatycznego”, student
otrzymuje 2,5 punktów ECTS - za przygotowywanie swojej pracy dyplomowej.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu edukacyjnego „Realizacja Systemu
Informatycznego”, do końca sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi
być powtórzony. Warunki powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
4.1 Szczegółowe warunki zaliczenia sprawozdania
Sprawozdanie z „Realizacji Systemu Informatycznego” powinno zawierać:
1) Stronę tytułową (wg wzoru ustalonego przez Dziekana);
2) Streszczenie Specyfikacji i Projektu z KTPD;
3) Oprogramowanie systemu (zrzut ekranowy, fragment kodu i opis słowny);
4) Oprogramowanie modułów (zrzut ekranowy, fragment kodu i opis słowny);
5) Wykaz bibliografii (języków programoania/aplikacji);
6) Wnioski.
Sprawozdanie z „Realizacji Systemu Informatycznego” powinno być napisane w formie
hipertekstu - w formie elektronicznej oraz papierowej. Sprawozdanie w formie elektronicznej
powinno być przesłane jako załącznik do emaila – na określony adres – przed zaliczaniem.
Adres email dla każdego Przedmiotu edukacyjnego podaje Dziekan – przed rozpoczęciem sesji
zaliczeniowo/egzaminacyjnej (dla zajęć dydaktycznych z danego Przedmiotu edukacyjnego).
Projekt musi być zreferowany – na zajęciach przed sesją lub na zaliczaniu w sesji.
Zaliczenie „Realizacji Systemu Informatycznego” w terminie zerowym jest możliwe
w ramach zajęć projektowych (przed sesją). Zaliczanie „Realizacji Systemu Informatycznego”
w sesji polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z referowania Projektu. W przypadku zaliczania
„Realizacji Systemu Informatycznego” w dwóch terminach – jego temat nie ulega zmianie.
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5. Cel Przedmiot edukacyjnego „Testowanie Systemów Informatycznych”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Testowanie Systemów Informatycznych” jest
zapoznanie studentów z zasadami opracowywania Testowania systemu informatycznego,
w szczególności:
a) Zasad testowania dzieła informatycznego w postaci sprzętowej lub programowej;
b) Testowania bezpieczeństwa oprogramowania;
c) Testowania wprowadzania danych (liczbowych, tekstowych, graficznych oraz
multimedialnych);
d) Testowania (statycznego, dynamicznego oraz statystycznego) programów
informatycznych;
e) Testowania aplikacji CAD/CAM;
f) Testowania prototypów układów z mikrokontrolerem
g) Opracowywania hipertekstowych/multimedialnych instrukcji, dla użytkowników
systemu informatycznego;
Testowanie systemów informatycznych powinno być prowadzone z punktu widzenia kryterium
zarządzania jakością.
5.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Testowanie Systemów Informatycznych” studenci/dyplomanci
będą wiedzieli, że:
a) Z punktu widzenia zarządzania jakością - należy wyznaczyć system o optymalnej
jakości (dla określonego kryterium);
b) Testowanie określa zgodność produktu z projektem (np. stopy błędów programu
komputerowego);
c) Testowanie dotyczy przede wszystkim funkcjonowania produktu;
d) W testowaniu istotne znaczenie mają instrukcje obsługi (dla użytkowników oraz
administratorów);
e) Nowoczesne instrukcje obsługi produktów powinny być hiper-medialne;
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Testowanie Systemów Informatycznych”, studenci/dyplomanci
będą umieli testować oprogramowanie:
a) Statycznie
b) Dynamicznie
c) Statystycznie.
Ponadto studenci/dyplomaci będą umieli opracowywać :
a) Testery informatyczne
b) Symulatory/emulatory informatyczne
c) Kreatory instalacji/konfiguracji oprogramowania.
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3) Kompetencje społeczne
Po Przedmiocie edukacyjnym „Testowanie Systemów Informatycznych”, studenci/dyplomacji
będą doceniali:
a) Znaczenie testowania systemu informatycznego
b) Status Informatyka/Testera systemów informatycznych
c) Zalety instrukcji hipert-medialnych.
6. Program wykładów
6.1 Karta Tematu PDI – faza testowania SI
1) Testowanie dzieła informatycznego (przeznaczenie i cel)
2) Testowanie Modułów/Bloków SI
6.2 Testowanie ogólne SI
1) Specyfikacja informatyczna oraz merytoryczna
2) Instalacja oraz konfiguracja
6.3 Testowanie kompatybilności
1) Kompatybilność sprzętu oraz systemu operacyjnego
2) Kompatybilność oprogramowania (języka lub CAD/CAM)
6.4 Testowanie bezpieczeństwa SI
1) Bezpieczeństwo dostępu do SI
2) Bezpieczeństwo działania SI
6.5 Testowanie wprowadzania danych
1) Szablony, formularze oraz maski
2) Weryfikacja logiczna danych
6.6 Testowania oprogramowania systemów informatycznych
1) Testowanie statyczne
2) Testowanie dynamiczne (symulatory)
6.7 Testowanie statystyczne
1) Dane pseudolosowe
2) Statystyczne raporty
7. Program ćwiczeń
W ramach Ćwiczeń (seminaryjnych) studenci przedstawiają rezultaty testowania swoich PDI,
a w szczególności:
7.1 Modyfikacje Kart Tematu PDI – faza testowania SI
1) Testowanie dzieła informatycznego (przeznaczenie i cel)
2) Testowanie Modułów/Bloków SI
7.2 Testowanie ogólne SI
1) Specyfikacja informatyczna oraz merytoryczna
2) Instalacja oraz konfiguracja SI
7.3 Testowanie kompatybilności
1) Kompatybilność sprzętu oraz systemu operacyjnego
2) Kompatybilność oprogramowania (języka lub CAD/CAM)
7.4 Testowanie bezpieczeństwa SI
1) Bezpieczeństwo dostępu do SI
2) Bezpieczeństwo działania SI
7.5 Testowanie wprowadzania danych
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1) Szablony, formularze oraz maski
2) Weryfikacja logiczna danych
7.6 Testowania oprogramowania systemów informatycznych
1) Testowanie statyczne
2) Testowanie dynamiczne (symulatory)
7.7 Testowanie statystyczne
1) Dane pseudolosowe
2) Statystyczne raporty
Referowanie PDI odbywa się wg ustalonego harmonogramu. Na każdym Seminarium może
być przedstawianych do trzech PDI. Każda PDI musi być przedyskutowana na Seminarium –
ponieważ stanowi to warunek konieczny zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Seminarium
Dyplomowe – Testowanie”.
Studenci/dyplomanci mogą korzystać z terminów: T1 lub T2 w sesji
zaliczeniowo/egzaminacyjnej – dla przedstawienia swojej PDI.
8. Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot edukacyjny „Testowanie Systemów Informatycznych” jest zaliczany na podstawie
przedstawienia rezultatów testowania swojej PDI. Rezultaty testowania PDI można
przedstawiać na Seminarium (zgodnie z harmonogramem) lub w ramach sesji
zaliczeniowo/egzaminacyjnej, w terminach :
T0 : zerowym (przed sesją – w ostatnim tygodniu, poza zajęciami dydaktycznymi);
T1 : pierwszym (w sesji podstawowej – w pierwszym tygodniu sesji);
T2 : drugim (w sesji poprawkowej – w drugim tygodniu sesji).
Student może wybrać dwa spośród wyżej wymienionych trzech terminów.
Ocena uzyskana w każdym z dwóch wybranych terminów jest rejestrowana (w : Protokole,
Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta oraz Indeksie).
Warunkiem zaliczenia Przedmiotu edukacyjnego „Testowanie Systemów Informatycznych” jest uzyskanie pozytywnej oceny z przestawiania testowania PDI . Testowanie PDI powinno
być przedstawiona w ramach Ćwiczeń (seminaryjnych), zgodne z harmonogramem.
Wraz z zaliczeniem Przedmiotu edukacyjnego „Seminarium Dyplomowe – Testowanie”,
student otrzymuje 2,5 punktów ECTS - za przygotowywanie swojej pracy dyplomowej.
W przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu „Testowanie Systemów Informatycznych”
do końca sesji – Przedmiot edukacyjny (wszystkie jego formy zajęć) musi być powtórzony.
Warunki powtarzania przedmiotu określa Dziekan.
Zaliczenie „Testowania Systemów Informatycznych” w terminie zerowym jest możliwe
w ramach zajęć Ćwiczenia (seminaryjne), przed sesją. Zaliczanie „Testowania Systemów
Informatycznych” w sesji polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z referowania rezultatów
testowania swojej PDI. W przypadku zaliczania „Testowania Systemów Informatycznych”
w dwóch terminach – temat PDI nie ulega zmianie.
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MODUŁY
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

SYSTEMY MOBILNE
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: VII
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Systemy Mobilne:
a) Pierwsza połowa semestru VII
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Projektowanie Systemów Mobilnych
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru VII
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Programowanie Systemów Mobilnych
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
3. Cel Przedmiot edukacyjnego „Projektowanie Systemów Mobilnych”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „ Projektowanie Systemów Mobilnych” jest przygotowanie
studentów do budowania aplikacji mobilnych dla systemu Android. IDE używanym w trakcie
prowadzenia przedmiotu jest Android Studio, natomiast głównym językiem programowania
Java.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Projektowanie Systemów Mobilnych” studenci będą posiadać
wiedzę konieczną to zaprojektowania oraz zbudowania aplikacji działającej zarówno na
telefonie komórkowym jak i tablecie. Program przedmiotu obejmuje zarówno tworzenie
aplikacji posiadających interfejs graficzny jak i usług systemu.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Projektowanie Systemów Mobilnych” studenci będą w stanie
samodzielnie zbudować zaawansowaną aplikację dla systemu Android. Nabyte umiejętności
pozwolą zarówno na utworzenie efektywnego, estetycznego interfejsu 2D jak i utworzenie
programu wykorzystującego system lokalizacji.
4. Program wykładów
2.1 Wprowadzenie
1) Zapoznanie z budową aplikacji dla systemu Android
2) Zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji (Android SDK) - instalacja oraz
konfiguracja emulatorów urządzeń, na których będzie uruchamiany program
(telefony, tablety)
2.2 Budowa aplikacji dla systemu Android
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1) Przedstawienie struktury oraz rodzajów programów – Aktywności / Fragmenty,
Usługi
2) Cykl życia aplikacji. Manifest programu, certyfikaty
2.3 Projektowanie interfejsu graficznego aplikacji - podstawy
1) Zapoznanie ze strukturą plików xml, w których jest przechowywany projekt
graficzny
2) Projekty widoków przy użyciu LinearLayout
2.4 Projektowanie interfejsu graficznego aplikacji
1) Projekty widoków przy użyciu RelativeLayout, ConstraintLayout
2) Projektowanie prostych okien dialogowych
2.5 Aplikacje posiadające wiele widoków
1) Tworzenie wielu aktywności
2) Komunikacja między aktywnościami
2.6 Architektura aplikacji – wstęp
1) Wzorzec MVC
2) Aplikacja w oparciu o klasę ViewModel (wzorzec MVVM)
2.7 Aplikacje używające fragmentów
1) Tworzenie aktywności w oparciu o fragmenty
2) Wielokrotne wykorzystanie fragmentów
2.8 Wbudowany system lokalizacji
1) Odczytywanie przybliżonego położenia telefonu
2) System nawigacji satelitarnej
2.9 Podstawy baz danych
1) Sqlite
2) Room persistence library
5. Program ćwiczeń
W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci przerabiają tematykę omawiana na wykładach.
Budują przykładowe aplikacje dla systemu Android oraz projektują interfejsy graficzne.
5.1 Zapoznanie z narzędziami umożliwiającymi tworzenie aplikacji dla systemu
Android
1) Instalacja Android Studio
2) Konfiguracja emulatorów oraz urządzeń peryferyjnych
5.2 Struktura programu dla systemu Android
1) Tworzenie prostego programu opartego o aktywność
2) Utworzenie prostego interfejsu graficznego opartego o klasę LinearLayout
5.3 Projektowanie interfejsu graficznego Aplikacji - podstawy
1) Projektowanie interfejsu graficznego w oparciu o klasę LinearLayout
5.4 Projektowanie interfejsu graficznego Aplikacji
1) Program używający wielu widoków (użycie klas LinearLayout,
RelativeLayout)
2) Użycie okien dialogowych
5.5 Użycie ConstraintLayout
1) Aplikacja oparta o klasę ConstraintLayout
5.6 Komunikacja między Aktywnościami
1) Tworzenie wielu programu posiadającego kilka widoków
2) Komunikacja pomiędzy Aktywnościami
5.7 Fragmenty
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1) Aplikacja oparta o fragmenty
5.8 Użycie systemu lokalizacji
1) Budowa aplikacji odczytującej położenie telefonu
5.9 Wstęp do bazy danych
1) Aplikacja zapisująca położenie telefonu do bazy danych (zapis trasy
wycieczki itp.)
Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Projektowanie Systemów Mobilnych”
Poziom A (bardzo dobry)
1) Program rejestrujący trasę biegu, jazdy na rowerze. Program powinien zapisywać wiele
tras do bazy danych (wraz z prędkością). Projekt nie obejmuje wizualizacji trasy na
mapie
2) Książka telefoniczna napisana o oparciu o bibliotekę Room. Program powinien
zapisywać zdjęcie osoby
3) Książka kucharska – projekt napisany w oparciu o fragmenty, z menu bocznym
(Navigation drawer). Opcjonalnie może zawierać zdjęcia
4) Widget baterii, wraz z historią (dane powinny zostać zobrazowane na wykresie)
5) Lista studentów z menu bocznym, wykorzystująca fragmenty oraz ViewPager
Poziom C (dobry)
1) Program rejestrujący trasę biegu, jazdy na rowerze. Program powinien zapisywać jedną
trasę (wraz z prędkością). Projekt nie obejmuje wizualizacji trasy na mapie
2) Książka telefoniczna napisana o oparciu o bibliotekę Room
3) Książka kucharska – projekt napisany w oparciu o fragmenty, bez menu bocznego.
Opcjonalnie może zawierać zdjęcia
4) Lista studentów z menu bocznym, wykorzystująca fragmenty
Poziom E (dostateczny)
1) Licznik rowerowy, program powinien wyświetlać aktualną prędkość, przebyty dystans
oraz przewyższenie
2) Stoper zapamiętujący międzyczasy, program powinien pracować w tle
3) Kalkulator BMI wraz z historią
4) Lista studentów, wykorzystująca bibliotekę Room oraz fragmenty
5) Program zapisujący prędkość. Prędkość ma być przedstawiona na wykresie
6. Cel Przedmiot edukacyjnego „Programowanie Systemów Mobilnych”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Programowanie Systemów Mobilnych” jest przygotowanie
studentów do budowania oraz publikacji zaawansowanych aplikacji mobilnych dla systemu
Android. IDE używanym w trakcie prowadzenia przedmiotu jest Android Studio, natomiast
głównym językiem programowania Java. Przedmiot jest kontynuacją przedmiotu
„Projektowanie Systemów Mobilnych” prowadzonego w pierwszej połowie semestru.
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4.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Programowanie Systemów Mobilnych” studenci będą posiadać
wiedzę konieczną do zaprojektowania, zbudowania oraz publikacji aplikacji działającej
zarówno na telefonie komórkowym jak i tablecie. Aplikacje tworzone w tej połowie semestru
będą wykorzystywać zarówno usługi firmy Google jak i zewnętrzne bazy danych. Programy
będą również korzystać z czujników wbudowanych w urządzenie mobilne.
2) Umiejętności
Po Przedmiocie edukacyjnym „Programowanie Systemów Mobilnych” studenci będą w stanie
samodzielnie zbudować zaawansowaną aplikację dla systemu Android wyposażoną w interfejs
sieciowy. Nabyte umiejętności pozwolą na utworzenie programu korzystającego z usług firmy
Google (np. Google Maps).
7. Program wykładów
5.1 Wprowadzenie do biblioteki Retrofit
1) Architektura REST dla systemu Android
2) Konfiguracja klienta HTTP dla systemu Android - Retrofit
5.2 Wizualizacja danych - zewnętrzne biblioteki do tworzenia wykresów
1) Instalacja oraz konfiguracja biblioteki służącej do wizualizacji danych
2) Wizualizacja prostych danych pobranych z serwera
5.3 Biblioteka Retrofit
1) Korzystanie z API REST dla systemu Android
2) Efektywne przedstawienie dużej ilości danych
5.4 Procesy oraz wątki w Androidzie
1) Tworzenie wątków w systemie Android
2) Synchronizacja
5.5 Czujniki wbudowane a urządzenie mobilne
1) Wykorzystanie akcelerometru
2) Odczyt danych z systemu lokalizacji
5.6 Wprowadzenie do serwisów Google
1) Google Maps – konfiguracja
2) Aplikacja używająca map oraz systemu lokalizacji
5.7 Wprowadzenie do Firebase
1) Zapoznanie z biblioteką Firebase
5.8 Testowanie aplikacji
1) Tworzenie podstawowych testów
2) Raportowanie błędów w czasie rzeczywistym (biblioteka Crashlytisc)
5.9 Publikowanie aplikacji
1) Dystrybucja aplikacji
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8. Program ćwiczeń
W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci przerabiają tematykę omawiana na wykładach.
Budują przykładowe aplikacje dla systemu Android oraz projektują interfejsy graficzne.
8.1 Instalacja oraz konfiguracja biblioteki Retrofit
1) Budowa prostego klienta HTTP przy użyciu biblioteki Retrofit
2) Odczyt danych z serwera
8.2 Program odczytujący dane z serwera (tablice temperatur itp.)
1) Tworzenie zapytań REST przy użyciu biblioteki Retrofit
2) Tworzenie wykresów przebiegu temperatury w czasie
8.3 Program monitorujący dane z szeregu czujników temperatury, wilgotności i
ciśnienia
1) Budowa bardziej złożonych zapytań REST
2) Wizualizacja przebiegu czasowego temperatury itp., na wykresach
8.4 Procesy oraz wątki w Androidzie
1) Program wielowątkowy w systemie Android korzystający z SurfaceView
2) Synchronizacja wątków oraz interfejsu użytkownika
8.5 Czujniki w telefonie
1) Prosta aplikacja odczytująca dane z akcelerometru oraz żyroskopu
8.6 Usługi firmy Google
1) Konfiguracja Google Maps
2) Aplikacja wykorzystująca Google Maps (zapis lokacji oraz wyświetlanie na
mapie)
8.7 Google Firebase
1) Konfiguracja Firebase
2) Prosta aplikacja pokazująca podstawowe możliwości Firebase
8.8 Testowanie aplikacji
1) Użycie biblioteki Firebase Crashlytics od raportowania błędów w czasie
rzeczywistym
8.9 Publikowanie aplikacji
1) Dystrybucja aplikacji w sklepie Google Play

Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Programowanie Systemów Mobilnych”
Tematy projektów są rozszerzonym tematami projektów przedmiotu prowadzonego
w poprzedniej połowie semestru. Aplikacje utworzone w tej części semestru korzystają z usług
firmy Google oraz zewnętrznych baz danych.
Poziom A (bardzo dobry)
1) Program rejestrujący trasę biegu, jazdy na rowerze. Program powinien zapisywać wiele
tras do bazy danych (wraz z prędkością). Projekt obejmuje wizualizacji trasy na mapie.
2) Książka telefoniczna napisana o oparciu o bibliotekę Retrofit. Program może zapisywać
dane na dowolnym serwerze.
3) Książka kucharska – projekt napisany w oparciu o fragmenty, z menu bocznym
(Navigation drawer). Dane są zapisywane na zewnętrznym serwerze.
4) Widget baterii, wraz z historią (dane powinny zostać zobrazowane na wykresie).
Historia powinna być zapisywana na zewnętrznym serwerze.
© WSIZ, Bielsko-Biała, 1 października 2018

Strona 266

SYLABUSY – WSZYSTKIE MODUŁY WRAZ Z PRZEDMIOTAMI

Poziom C (dobry)
1) Program rejestrujący trasę biegu, jazdy na rowerze. Program powinien zapisywać jedną
trasę (wraz z prędkością). Projekt obejmuje wizualizację trasy na mapie.
2) Książka telefoniczna napisana o oparciu o bibliotekę Retrofit.
3) Książka kucharska – projekt napisany w oparciu o fragmenty, bez menu bocznego. Dane
powinny być pobierane z zewnętrznego serwera.
4) Lista studentów z menu bocznym, wykorzystująca fragmenty dane studentów powinny
być pobierane z zewnętrznego serwera.
Poziom E (dostateczny)
1) Licznik rowerowy, program powinien wyświetlać aktualną prędkość, przebyty dystans
oraz przewyższenie. Podsumowanie treningu powinno być wysyłane na zewnętrzny
serwer.
2) Kalkulator BMI wraz z historią. Historia powinna być wysyłana na zewnętrzny serwer.
3) Lista studentów, wykorzystująca bibliotekę Retrofit oraz fragmenty. Dane studentów
powinny być wysłane na zewnętrzny serwer.
4) Program zapisujący prędkość. Prędkość ma być przedstawiona na wykresie, dane
powinny zostać wysłane na zewnętrzny serwer.
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Program kształcenia w ramach Modułu edukacyjnego:

PROGRAMOWANIE WIZUALNE
Wymiar punktów ECTS: 5
Wymiar godzin dydaktycznych: 80
Semestr: VII
Przedmioty edukacyjne realizowane w ramach modułu edukacyjnego Programowanie
Wizualne:
a) Pierwsza połowa semestru VII
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Wstęp do programowania wizualnego
Wymiar punktów ECTS: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
b) Druga połowa semestru VII
Nazwa przedmiotu edukacyjnego: Aplikacje programowania wizualnego
Wymiar punktów: 2,5
Wymiar godzin dydaktycznych: 40
1. Cel Przedmiot edukacyjnego „Programowanie wizualne”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Programowanie wizualne” jest zapoznanie studentów
z metodologią nowoczesnego wytwarzania elastycznego oprogramowania za pomocą wzorców
projektowych np. Fabryka, obserwator, maszyna stanów oraz podejścia do refaktoryzacji
pozwalającą na utrzymanie elastyczności kodu na podstawie sinika „Unreal Engine 4”.
Studenci korzystający z kursu programowania wizualnego uczą się metodologii produkcji
nowoczesnego oprogramowania, doboru właściwych wzorców projektowych oraz dobrych
praktyk pozwalających na właściwą konserwacje powierzonego kodu.
1.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Programowanie wizualne” studenci będą posiadali wiedzę
pozwalającą na dopasowywanie wzorców projektowych oraz ich ocenę, w celu rozwiązania
określonego problemu oraz konsekwencji, związanych z zastosowaniem konkretnego wzorca.
Zapoznają się z najczęściej wykorzystywanymi wzorcami projektowymi w trakcie tworzenia
oprogramowania oraz niezbędną wiedzę pozwalającą na konserwacje pozwalające na
utrzymanie czytelności i elastyczności kodu.
2) Umiejętności
Po przedmiocie edukacyjnym „Programowanie wizualne” studenci nabiorą praktycznych
umiejętności rozbudowy blueprintów w „Unreal Engine 4”. Będą posiadali niezbędną wiedzę
na temat wzorców projektowych oraz będą potrafili dobrać odpowiedni wzorzec do zadania.
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2. Program wykładów
2.1 Wprowadzenie
1) Zapoznanie z sinikami 3D (budowa, język programowania oraz licencja)
2) Zapoznanie z interfejsem UE4 oraz podstawowymi elementami sceny
2.2 Wstęp do programowania
1) Podstawowe informacje o rozbudowie systemu gameplay za pomocą bluprintów
2) Wprowadzenie do C++ (obiektowość, polimorfizm)
2.3 Wprowadzenie do klas generycznych
1) Zapoznanie z szablonami funkcjami i klasami
2) Zmienne w silniku UE4 oraz ich udostępnianie
2.4 Biblioteka standardowa STL
1) Zapoznanie z biblioteką standardową i jej możliwościami
2) Tworzenie klas w UE4
2.5 Wprowadzenie do wzorców projektowych
1) Zapoznanie z opisem wzorców oraz rodzaje wzorców projektowych
2) Zarządzanie pamięcią oraz Smart Pointers
2.6 Wzorce konstrukcyjne
1) Omówienie wzorców na podstawie wzorca Singelton i Fabryka. Zapoznanie
z problemami współbieżności: wyścig, synchronizacja abstrakcyjna
2) Aktor i komponent w UE4
2.7 Wzorce strukturalne
1) Omówienie wzorców na podstawie wzorca Adapter i Fasada
2) Interfejs użytkownika (User Inteface) UI i UMG
2.8 Wzorce operacyjne
1) Omówienie wzorców na podstawie wzorca Lisnera i Maszyny stanowej
2) Praca z API UE4
2.9 Refaktoryzacja kodu
1) Wprowadzenie do refaktoryzacji
2) Na przykładzie problemów powstałych w trakcie przebudowy kodu, omówienie
zasad refaktoryzacji
3. Program ćwiczeń
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują wprowadzenie do języka C++ stosowanego do modyfikacji
w silniku UE4, opanowanie umiejętności tworzenia komponentów, modyfikacji blueprintów,
optymalizacji kodu oraz konserwacji.
3.1 Zapoznanie się z się z Edytorem UE4
3.2 Memory, Funkcje wirtualne i vtable
3.3 Transformacje i przesuwanie obiektów z poziomu C++
3.4 Drzewo zachowań poziomu C++
3.5 Proceduralne tworzenie levelu
3.6 UI Scale Box, Buttons & Mouse
3.7 Upgrade wersji silnika, debugowanie
3.8 Particle system
3.9 Skieletar socket
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Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Programowanie wizualne”
Poziom A (bardzo dobry)
1) GDD, Zaprojektowanie levelu tematyka dowolna - zawierającego nowe
funkcjonalności z poziomu kodu
2) GDD, Zaprojektowanie levelu tematyka dowolna - modyfikacja Sheaderów z poziomu
kodu
3) GDD, Zaprojektowanie levelu tematyka dowolna - obsługa animacji z poziomu kodu
Poziom C (dobry)
1) GDD, Zaprojektowanie levelu tematyka dowolna - zawierającego
funkcjonalności
2) GDD, Zaprojektowanie levelu tematyka dowolna - modyfikacja Sheaderów
3) GDD, Zaprojektowanie levelu tematyka dowolna - obsługa animacji

nowe

Poziom E (dostateczny)
1) Zaprojektowania levelu tematyka dowolna
4. Cel Przedmiot edukacyjnego „Aplikacje programowania wizualnego”
Celem Przedmiotu edukacyjnego „Aplikacje programowania wizualnego” jest zapoznanie
studentów z metodologią wytwarzania elastycznego oprogramowania, za pomocą wzorców
projektowych np. MVC, MVVC oraz podejścia do refaktoryzacji, pozwalającego na
utrzymanie elastyczności kodu na podstawie sinika „Unreal Engine 4”. Studenci korzystający
z kursu programowania wizualnego uczą się metodologii produkcji nowoczesnego
oprogramowanie, doboru właściwych wzorców projektowych oraz dobrych praktyk
pozwalających na właściwą konserwacje powierzonego kodu.
4.1. Efekty kształcenia
1) Wiedza
Po Przedmiocie edukacyjnym „Aplikacje programowania wizualnego” studenci będą mieli
wiedzą pozwalającą na dopasowanie wzorców projektowych oraz ich ocenę, w celu
rozwiązania określonego problemu oraz konsekwencji związanych z zastosowaniem
konkretnego wzorca. Zapoznają się z najczęściej wykorzystywanymi wzorcami projektowymi,
w trakcie tworzenia oprogramowania oraz uzyskają niezbędną wiedzę pozwalającą na
utrzymanie czytelności i elastyczności kodu.
2) Umiejętności
Po przedmiocie edukacyjnym „Aplikacje programowania wizualnego” studenci nabiorą
praktycznych umiejętności rozbudowy blueprintów w „Unreal Engine 4”. Będą posiadali
niezbędną wiedzę na temat wzorców projektowych oraz będą potrafili dobrać odpowiedni
wzorzec do zadania.
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5. Program wykładów
5.1 Wprowadzenie
1) Ogólny podział wzorców projektowych
5.2 Wzorce konstrukcyjne
1) Omówienie wzorców
2) Przykłady zastosowania wzorców konstrukcyjnych
5.3 Wzorce strukturalne
1) Omówienie wzorców
2) Przykłady zastosowania wzorców strukturalnych
5.4 Wzorce operacyjne
1) Omówienie wzorców
2) Przykłady zastosowania wzorca operacyjnego
5.5 Wzorzec MVC
1) Omówienie wzorca
2) Przykłady wykorzystania wzorca
5.6 Wzorce MVVM
1) Omówienie wzorca
2) Przykłady wykorzystania wzorca (WPF)
5.7 Antywzorce
1) Omówienie
2) Przykłady antywzorców
5.8 Refaktoryzacja kodu
1) Omówienie
2) Omówienie problemów związanych przebudową kodu
5.9 Testowanie, wdrożenie oraz konserwacja wzorców
1) Omówienie zasad związanych z niezawodnością wzorców
6. Program ćwiczeń
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują wprowadzenie do języka C++ stosowanego do modyfikacji
w silniku UE4, opanowanie umiejętności tworzenia komponentów, modyfikacji blueprintów,
optymalizacji kodu oraz konserwacji.
6.1 Budowa komponentów UE4 za pomocą kodu C++
6.2 Rozbudowa klasy Aktor w silniku UE4 w języku C++
6.3 Rozbudowa klasy Pawn w silnik UE4 w języku C++
6.4 Spałowanie elementów sceny
6.5 AI NPC w UE4
6.6 Wzorzec MVC (UI UE4)
6.7 Wzorzec MVVM na przykładzie WPF
6.8 Antywzorce
6.9 API UE4
Przykładowe tematy projektów na zaliczenie z przedmiotu:
„Aplikacje programowania wizualnego”
Poziom A (bardzo dobry)
1) GDD, zespołowe opracowanie 2 poziomów oraz wiedza na temat wzorców
projektowych.
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Poziom C (dobry)
1) GDD, opracowanie komponentu przeznaczonego do rozbudowy gameplayu w UE4
oraz wiedza na temat wzorców projektowych.
Poziom E (dostateczny)
1) GDD, podstawowa wiedza na temat wzorców projektowych.
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