
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

 Informatyka                                                                  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

2/3 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-2MBL 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

2 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Programowanie w Matlabie 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

kierunkowa 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                  

 

Język kursu/przedmiotu 

polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

mgr Aneta Polewko-Klim 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

mgr Aneta Polewko-Klim 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin  15  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

 2  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pakietem obliczeń naukowych 

Matlab. W czasie prac labolatoryjnych studenci zapoznają się z podstawowymi 
elementami języka Matlab. W ramach labolatorium studenci powinni napisać 
szereg programów i wykonać obliczenia pozwalające na zapoznanie się z 

językiem Matlab. 
 

 

 
 
Wymagania wstępne 

Podstawy pracy z komputerem, podstawy programowania 
 

 
 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  
 

 
 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
  

Razem godzin  

 

Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

Podstawowe polecenia Matlaba, zapis i odczyt zmiennych do/z przestrzeni roboczej, 

import i eksport danych. Rachunek wektorowy i macierzowy. 

2 

Wyrażenia i instrukcje warunkowe, iteracje, łańcuchy, skrypty. 4 

Funkcje. Funkcje ze zmienną liczbą parametrów. 2 

Grafika 2D i 3D. 2 

Tworzenie interfejsu GUI. 2 

Wykorzystanie toolboksów. Podstawowe obliczenia numeryczne z użyciem 

wewnętrznych funkcji Matlaba. 

2 

Kolokwium         1 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 

[1] B. Mrozek, Z. Mrozek, „Matlab i Simulink”, Helion, 2004. 
[2] J. Brzózka, L. Dorobczyński, „Programowanie w Matlab”, Mikom, Warszawa 
1998.  

dodatkowa 
[3] A. Kamińska, B.Pińczyk, „Ćwiczenia z Matlab przykłady i zadania” MIKOM 

(2002) 
 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

7 
 
 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Uzyskanie sumarycznie minimum 50% punktów: z kolokwium końcowego (12pkt) 
oraz z 3 kartkówek w formie testu (łącznie 12pkt). 
 

 


