
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 

II/IV 

  

 Specjalność 

Bez specjalności 

  

 Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                         

  

 Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-2PIN 

  
Liczba punktów kredytowych ECTS 

4 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Programowanie w Internecie 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmiot  kierunkowy 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                   

 

Język kursu/przedmiotu 

polski 

 

 
 Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

dr Anna Zalewska 

  

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

dr Anna Zalewska 
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 Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu 
dydaktycznego  

mgr Łuczyński, dr Anna Zalewska 

 

 Forma zaliczenia kursu 

 Forma kursu  Wykład Ćwiczenia  Semina
rium 

Ogólna ilość godzin 15 30  

Liczba godzin w tygodniu / liczba 
godzin na zjazd 

2 4  

 

  
 Założenia i cel przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i technologiami związanymi z 
programowaniem w Internecie 

 

  
  
 Wymagania wstępne 

metody i języki programowania, programowanie obiektowe 

 

  
 

 Treści merytoryczne przedmiotu  

Studenci zapoznają się z: architekturą WWW, podstawowymi technologiami 
internetowymi do tworzenia aplikacji WWW, podstawowymi zasadami 

bezpiecznego budowania aplikacji WWW  
  

 

 
 Wykład  

 Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
1. Wprowadzenie do architektury WWW, skladniki: klient HTTP, serwer 

HTTP, protokół HTTP, komponentowe modele aplikacji WWW  
2. Podstawowe własności języka HTML, Kaskadowe arkusze stylów (CSS) 
3. Język skryptowy JavaScript a aplety Javy 
4. Język PHP i MySQL 
5. Podstawy języka XML  (XHTML). Język XSL do transformowania i 

formatowania dokumentów XML  
6.  Budowa serwera HTTP, podstawy zasad budowania bezpiecznych 

aplikacji WWW 
7. Technologia szablonów (ASP.Net+ADO.Net) a technologia serwletów 

Javy 
8.  Wprowadzenie do Ajaxa i Flasha 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 Razem godzin 15 
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Ćwiczenia 

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

 Wprowadzenie do języka HTML 2 

 Kaskadowe arkusze styli CSS 2 

 Język JavaScript 2 

 Formularze, Jquery, dynamika stron internetowych 2 

 Wprowadzenie do języka skryptowego PHP 2 

 Relacyjne bazy danych w MySQL oraz phpMyAdmin 2 

 Język skryptowy PHP w połączeniu z bazą danych MySQL 2 

 Zaliczenie ćwiczeń 1 

 Razem godzin 15 

 

 Projekt  

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

 Wprowadzenie; Podział na grupy projektowe; przydzielenie tematów projektow 2 

 Opis projektu z podziałem na trzy moduły: funkcjonalności dla użytkownika, 

administratora, wymagania odnośnie przechowywania trwałych danych 

2 

 Utworzenie projektu strony głównej+implementacja 2 

 Utworzenie podstron projektu+implementacja 2 

 Formularze projektu + implementacja 2 

 Relacyjna baza danych w MySQL - projek 2 

 Komputerowa realizacja bazy danych projektu 2 

 Zaliczenie projektu 1 

 Razem godzin 15 

 

 Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa: 

1. Virginia DeBolt, „HTML i CSS”, MIKOM 2005 
2. David A. Crowder, Andrew Bailey, „Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie II”, 

Helion, 2005 
3. Luke Welling, Laura Thomson, „PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. 

Vademecum profesjonalisty”, Helion, 2003 

 
Literatura dodatkowa: 

1. Jennifer 
Niederst, „Tworzenie stron WWW. Almanach”, HELIKON 2002 

2. James F. 
Kurose, Keith W. Ross, „Sieci komputerowe. Od ogółu  do szczegółu z Internetem 
w tle”, Helion, 2006 

 

 Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

10 
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Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Wykład: Zaliczenie w formie testu. Skala ocen:  
                   50% - 60% - dst 
                   60%-  70% - dst+ 

                   70% - 80% - db 
                   80% - 90% - db+ 

                   90% - 100% - bdb   
Ćwiczenia: Realizacja poszczególnych zadań labolatoryjnych. Każde zadanie zrealizowane na 

zajęciach to max 2pkt. Zaległe zadanie oddane na następnych zajęciach 1pkt. Maksymalnie do 

zdobycia jest MAX pkt.  

Oceny: 

50% MAX - 3.0 

60% MAX - 3.5 

70% MAX - 4.0 

80% MAX - 4.5 

90% MAX - 5.0 

 
Projekt: Sprawozdanie i dokumentacja z realizacji projektu. Obrona projektów. 
60% - dst,  70% - dst+, 80% - db, 90% - db+,100% - bdb  (użyteczności projektu) 

 

  


