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Programowanie w Jawie 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2PWJ 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy MK_13 

Rok studiów /semestr II rok / III semestr 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

1. Podstawy programowania strukturalnego (C) 

2. Wstęp do programowania obiektowego 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

15 wykład, 30 laboratorium 

Założenia i cele 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 z wykorzystaniem pakietu Swing. Umiejętność definiowania i wykorzystania 

zdarzeń. Programowanie na wyjątkach. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

wykład, praca własna  

Podstawą zaliczenia laboratorium jest zaliczenie dwóch kolokwiów oraz przedstawienie 

implementacji zadawanych prac domowych. 

Podstawą zaliczenia wykładu jest zdanie egzaminu pisemnego. 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Ma wiedzę dotyczącą podstawowych założeń paradygmatu projektowania 

obiektowego (enkapsulacja, abstrakcja, dziedziczenie, polimorfizm) zrealizowanych 

w języku Java 
K_W04 

2. Ma wiedzę dotyczącą abstrakcyjnych typów i algorytmów zgromadzonych w 

pakietach Javy 
K_W04 

3. Ma wiedzę dotyczącą metod projektowania i implementacji aplikacji okienkowych 

oraz obsługi zdarzeń 
K_W04 

4. Potrafi zaprojektować strukturę danych odpowiednią dla rozwiązywanego zadania K_U04 

5. Potrafi zaimplementować funkcjonalne interfejsy K_U05, K_U06 

6. Potrafi zaadoptować odpowiednie algorytmy "generic" do własnych potrzeb K_U05, K_U06 
7. Potrafi określić priorytety określonego zadania K_K03 

 

Punkty ECTS 5 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Udział w zajęciach: wykład 15, laboratorium 30 

Przygotowanie do zajęć: wykład 15, laboratorium 15 

Zapoznanie z literaturą: 5 



Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 10 

Przygotowanie do kolokwium: 6 

Przygotowanie do egzaminu: 10 

Czas trwania egzaminu: 2 

Udział w konsultacjach: 3 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 80 3 

o charakterze praktycznym 70 3 

  

Data opracowania: 01.10.2013 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Artur Korniłowicz 

 

 

 



SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Programowanie w Jawie 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2PWJ 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

II rok / III semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

15 wykład 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  Dr Artur Korniłowicz 

Treści merytoryczne przedmiotu Podstawy języka Java - typy danych, zmienne, tablice. Operatory. 

Instrukcje sterujące. Klasy i obiekty. Dziedziczenie. Polimorfizm. 

Interfejsy. Pakiety. Obsługa wyjątków. Typy sparametryzowane. 

Obsługa wątków. Java Collections Framework - kolekcje i 

algorytmy. Przegląd pakietów java.lang i java.util. Pakiety AWT i 

Swing - komponenty i obsługa zdarzeń. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Ma wiedzę dotyczącą podstawowych założeń paradygmatu 

projektowania obiektowego (enkapsulacja, abstrakcja, 

dziedziczenie, polimorfizm) zrealizowanych w języku Java. Ma 

wiedzę dotyczącą abstrakcyjnych typów i algorytmów 

zgromadzonych w pakietach Javy. Ma wiedzę dotyczącą metod 

projektowania i implementacji aplikacji okienkowych oraz obsługi 

zdarzeń.   

Efekty będą weryfikowane poprzez egzamin pisemny. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Egzamin pisemny 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. Java - Kompendium Programisty, Herbert Schildt 

2. Thinking in Java, Bruce Eckel 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

 



 

Programowanie w Javie - Laboratorium 

SYLABUS 
C. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Programowanie w Javie 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2PWJ 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Rok 2/ semestr 3 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30 godzin laboratorium, 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje. 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  Mgr Marek Siwicki 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Podstawy języka Java – typy danych, zmienne, tablice. 

Operatory i instrukcje sterujące. 

2. Funkcje, klasy, obiekty. 

3. Dziedziczenie, polimorfizm, interfejsy. 

4. Obsługa wyjątków. 

5. Pakiety AWT i Swing. 

6. Obsługa zdarzeń i wyjątków 

7. Aplikacje wielowątkowe 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

K_W04, K_U04, K_U05, K_U06, K_K03 

Kolokwia 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunek zaliczenia laboratoriów 

50% - kolokwium, 50% - projekt: samodzielnie stworzenie gry 

komputerowej. Laboratorium jest zaliczone jeżeli średnia ważona  

nie jest mniejsza niż 3. 
Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. „Thinking in JAVA”, Bruce Eckel 

2. „Java – Kompendium programisty”, Herbert Schildt 

3. „Java od podstaw do technologii”, Krzysztof Barteczko 

4. Dokumentacja on-line 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 

 

 


