
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2012/2013 
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/4 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                 

10020000 Katedra Informatyki 

 

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 Adam Naumowicz 

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

Dr Adam Naumowicz 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Dr Adam Naumowicz, mgr V. Lučinski 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Laboratorium Projekt 

Ogólna ilość godzin 15 15 15 

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 2 2 

 
Założenia i cel przedmiotu 

Opanować podstawy najpopularniejszych języków, technologii i narzędzi 
wykorzystywanych przy tworzeniu programów działających za pośrednictwem 

sieci Internet. 

 

Wymagania wstępne 

Podstawowa umiejętność programowania strukturalnego i obiektowego oraz 

znajomość technologii sieciowych. 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Podstawy najpopularniejszych języków do tworzenia statycznych i dynamicznych 
stron WWW oraz technologii umożliwiających programowanie interaktywnych 

aplikacji działających po stronie klienta za pośrednictwem sieci Internet. 

 

Wykład  

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

Przegląd podstawowych konstrukcji języka XHTML 2 

Wprowadzenie do arkuszy stylów CSS 2(online) 

Przegląd możliwości nowego standardu HTML5 1(online) 

Budowanie interakcji po stronie klienta przy wykorzystaniu języka 
JavaScript 

2(online) 

Podstawowe własności i sposoby zastosowania języka XML 2(online) 

Wykorzystanie technologii Ajax 2(online) 

Podstawy programowania w języku Java po stronie klienta i serwera 2(online) 

Wykorzystanie języka ActionScript do tworzenia aplikacji w technologii 
Flash 

2 

Razem godzin 15 

 
Laboratorium 

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

Tworzenie zgodnych ze standardem  stron WWW o określonych 
elementach 

2 

Wykorzystanie arkuszy stylów CSS do programowania wyglądu stron 
WWW 

2(online) 

Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem nowych możliwości języka 
HTML5 

1(online) 
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Wykorzystanie  JavaScript do tworzenia interaktywnych stron WWW 2(online) 

Podstawowe własności i sposoby zastosowania języka XML 2(online) 

Obsługa interakcji wykorzystującej technologię asynchronicznego 
ładowania stron Ajax 

2(online) 

Tworzenie programów w języku Java (apletów i aplikacji)  2(online) 

Tworzenia prostych aplikacji w technologii Flash 2 

Razem godzin 15 

 
Laboratorium (mgr V. Lučinski)  

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 
1. HTML elementy, atrybuty i znaczniki w XHTML (<head>, <body style=” ”>, <table>, 

<img>, <a href=”#”>, <i>, <br /> ). 
2. CSS podstawowe foramatowanie strony, odnośniki, identyfikacja i grupowanie 

elementów, kolory, czcionki, tekst, pozycjonowanie elementów, marginesy.  
3. JavaScript wstawianie skryptów JavaScript do HTML, liczby i zmienne, operatory 

logiczne, typy danych, pętle, funkcje, tablice.  

4. Jquery korzystanie biblioteki, dla dynamiki strony internetowej 

5. PHP składnia języka, operatory, struktury, tablice.  

6. MySQL Podlączenie bazy danych poprzez PHP, tworzenie formy logowania 

do systemu. 

7. Kolokwium 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

3 

2 

2 

Razem godzin 15 

 
Projekt 

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

Instalacja i konfiguracja stron WWW w wybranym serwisie 
hostingowym 

2 

Utworzenie powiązanych w obrębie grupy stron z formatowaniem  
przy pomocy CSS 

2(online) 

Tworzenie obiektów multimedialnych i osadzanie na stronach WWW 1(online) 

Tworzenia interaktywnego interfejsu aplikacji z wykorzystaniem 

JavaScript 

2(online) 

Budowa prostej bazy danych w formacie opartym na XML 2(online) 

Uruchomienie programu działającego w technologii Ajax 2(online) 

Instalacja prostych programów napisanych w języku Java po stronie 
klienta i serwera 

2(online) 

Wykorzystanie kompilatora języka ActionScript do tworzenia aplikacji 
w technologii Flash 

2 

Razem godzin 15 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

V. DeBolt. HTML i CSS. Mikom, 2005.  

D.A. Crowder, A. Bailey. Tworzenie stron WWW. Biblia. Wydanie II, Helion, 2005.  

W. Romowicz. HTML i JavaScript. Helion, 1998.  

H. Schildt. Java. Kompendium programisty. Helion, 2005  
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T. Converse, J. Park, C. Morgan. PHP5 and MySQL Bible. Wiley, 2004 

 

 
 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 
10 

 
 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Na zakończenie wykładu przewidziany jest test pisemny, za który można uzyskać maksymalnie 

20 pkt. W zależności od uzyskanej liczby punktów student otrzymuje następujące oceny:  

Punkty: Ocena: 

19-20 5 

17-18 4.5 

15-16 4 

13-14 3.5 

10-12 3 

0-9 2 

W ramach laboratorium studenci otrzymują zadania do zaliczenia w okresach 

dwutygodniowych. Za terminowe rozwiązanie każdego z zadań można uzyskać maksymalnie 4 

pkt. co w sumie pozwala zdobyć 32 punkty na koniec semestru. W zależności od uzyskanej 

liczby punktów student otrzymuje następujące oceny:  

Punkty: Ocena: 

28-32 5 

25-27 4.5 

22-24 4 

19-21 3.5 

16-18 3 

0-15 2 

W ramach projektu studenci również otrzymują zadania projektowe do zaliczenia w okresach 

dwutygodniowych. Za terminowe wykonanie i nadesłanie raportu z przebiegu pracy nad 

każdym z zadań można uzyskać maksymalnie 4 pkt. co w sumie pozwala zdobyć 32 punkty na 

koniec semestru. W zależności od uzyskanej liczby punktów student otrzymuje następujące 

oceny:  

Punkty: Ocena: 

28-32 5 

25-27 4.5 

22-24 4 

19-21 3.5 
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16-18 3 

0-15 2 
 

 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu (mgr V. Lučinski):  

Obecności na zajęciach,  kolokwium zaliczeniowe i prace domowe z laboratorium,  
Zaliczenie ćwiczeń:  
Zaliczenie 6 prac domowych następnie kolokwium (do kolokwium są dopuszczone 

osoby które zaliczyły wszystkie prace domowe) 100%  (40% prace domowe i 60% 
kolokwium) 

 
 

 
Podpisy zespołu dydaktycznego: (tylko w wersji papierowej) 
 

 
Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 
Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 
Koordynator: ...................................................................., ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 

Członek zespołu dydaktycznego: ......................................, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 

 
 


