
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 

III / V 

 

Specjalność 

Bez specjalności 

 
Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10020000 Katedra Informatyki 

 
Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-3PWJ 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

4 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Programowanie w Javie 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 

Język kursu/przedmiotu 

polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Dr Artur Korniłowicz 

 

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

Dr Artur Korniłowicz 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Dr Artur Korniłowicz, mgr Gžegož Bedulskij 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Laboratorium Projekt 

Ogólna ilość godzin 15 15 15 

Liczba godzin w tygodniu / 

liczba godzin na zjazd 

 2 2 

 

 

Założenia i cel przedmiotu 

Umiejętność definiowania odpowiednich typów danych adekwatnych do 

rozwiązywanego problemu. Wykorzystywanie istniejącego kodu do własnych 
potrzeb. Programowanie „generic” z wykorzystaniem typów 

sparametryzowanych. Tworzenie aplikacji okienkowych (API) z wykorzystaniem 
pakietu Swing. Umiejętność definiowania i wykorzystania zdarzeń. 
Programowanie na wyjątkach. 

 

 
Wymagania wstępne 

1000-IS1-1JPP - Języki i paradygmaty programowania 
1000-IS1-2POB - Programowanie obiektowe 

 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  
 

Wykłady 1-4 przeprowadzone w trybie stacjonarnym. 

Wykłady 5-15 przeprowadzone w trybie zdalnym. 

 

Wykład  

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

1. Podstawy języka Java - typy danych, zmienne, tablice. 

2. Operatory i instrukcje sterujące. 
3. Klasy i obiekty. 
4. Konstruktory. 

5. Dziedziczenie. 
6. Polimorfizm. 

7. Interfejsy.  
8. Obsługa wyjątków.  
9-10. Typy sparametryzowane. 

11-12. Java Collections Framework - kolekcje i algorytmy.  
13-14. Pakiety AWT i Swing komponenty i obsługa zdarzeń.  

15. Aplikacje wielowątkowe. 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 

2 
2 

1 

Razem godzin 15 
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Laboratorium 

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

Implementacja zagadnień realizowanych w trakcie wykładów. 15 

Razem godzin 15 

 

Projekt 

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

Implementacja zagadnień realizowanych w trakcie wykładów. 15 

Razem godzin 15 

 
 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. ,,Thinking in Java'', Bruce Eckel 
2. ,,Java - Kompendium Programisty'', Herbert Schildt 
3. ,,Java od podstaw do technologii'', Krzysztof Barteczko 

4. Dokumentacja on-line 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć 

z nauczycielem) w godzinach zegarowych 

30 

 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie laboratorium na postawie programów pisanych na zajęciach i w domu, 
zaliczenie projektu na podstawie zleconego przez prowadzącego zadania 

wykonywanego na zajęciach oraz w czasie poza zajęciami. 
Skala ocen:.  
3,0 uzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów,  

3,5 60% maksymalnej liczby punktów,  
4,0 70% maksymalnej liczby punktów,  

4,5 80% maksymalnej liczby punktów,  
5,0 90% maksymalnej liczby punktów.  
 

Egzamin pisemny 
 

Skala ocen:.  
3,0 uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów,  
3,5 co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów,  

4,0 co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów,  
4,5 co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów,  

5,0 co najmniej 90% maksymalnej liczby punktów.  
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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) 
 


