
Programowanie w Internecie 
SYLABUS 

A. Informacje ogólne 

 

 

Elementy składowe 

sylabusu 

Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia/Informatyka 
Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 
Profil studiów Ogólnoakademicki 
Forma studiów Stacjonarne 
Kod przedmiotu 1000-IS1-2PIN 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów /semestr 2 rok, 4 semestr 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Przedmioty wprowadzające: 

Podstawy programowania strukturalnego 

Wstęp do programowania obiektowego 

Systemy operacyjne 

Podstawy programowania w Internecie 

Zakres wiadomości: 

Podstawy programowania 

Podstawy programowania obiektowego 

Umiejętność pracy w systemie Unix 
Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Wykład: 30, Laboratorium: 15, Projekt: 15  

Założenia i cele przedmiotu 
Opanowanie  najpopularniejszych języków i narzędzi wykorzystywanych przy tworzeniu 

aplikacji internetowych.   

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Laboratoria polegają na praktycznym wykorzystaniu technologii i narzędzi przedstawionych 

na wykładzie. Zajęcia projektowe wymagają zaprojektowania i implementacji indywidualnie 

zadania lub po skonsultowaniu z prowadzącym w małej grupie. 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 
1.Zna metodologie i narzędzia umożliwiające tworzenie oprogramowania 

w środowiskach lokalnych, rozproszonych i internetowych. 
K_W06 

2. Zna podstawowe zasady działania systemów operacyjnych. K_W08  
3. Zna zasady kolekcjonowania i przechowywania danych. K_W05  
4. Wykorzystuje technologie tworzenia oprogramowania pracującego w Internecie. K_U14  
 5. Potrafi zaprojektować i zoptymalizować bazę danych zgodnie ze specyfikacją, 

umie efektywnie wyszukiwać żądane informacje w istniejących bazach danych, potrafi 

zaimplementować bazę danych w wybranym systemie baz danych. 

K_U07 

6. Rozumie konieczność przestrzegania zasad etycznych i prawnych związanych 

z aktywnością w środowisku informatycznym 
K_K04  

  
 

Punkty ECTS 5 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Udział w zajęciach:  

- wykład  30 

- laboratorium  15 

- projekt  15 

Przygotowanie do zajęć       

- wykład  15 

- laboratorium  10 

- projekt  10 

Zapoznanie z literaturą  10 

Przygotowanie do kolokwium  5 



Przygotowanie do egzaminu  10 

Czas trwania egzaminu  2 

Zadania projektowe realizowane w domu  5 

Udział w konsultacjach  5 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 67  

o charakterze praktycznym 55  

  

Data opracowania: 7.03.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
dr inż. Dominik Tomaszuk 

 

 

 

SYLABUS 

B. Informacje szczegółowe 
 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Programowanie w Internecie 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2PIN 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

2 rok, 4 semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład, 30 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  

 

dr inż. Dominik Tomaszuk 

Treści merytoryczne przedmiotu Zapoznanie z architekturą WWW, technologiami (po stronie 

serwera i po stronie klienta) do tworzenia aplikacji internetowych 

oraz podstawowymi zasadami bezpiecznego budowania aplikacji 

internetowych 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Oczekiwane efekty kształcenia: praktyczna znajomość technologi 

działających po stronie serwera i po stronie klienta. Weryfikacja 

efektów kształcenia na podstawie zaliczenia końcowego. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 3.0 z 

zaliczenia końcowego w formie testowej. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

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. 

 

Literatura uzupełniająca: 

T. Converse, J. Park, C. Morgan. PHP5 and MySQL Bible. Wiley, 

2004 
 

 

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

 

 



Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Programowanie w Internecie 

Kod przedmiotu  

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

2 rok, 4 semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Laboratorium, 15 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  

 

dr inż. Dominik Tomaszuk 

Treści merytoryczne przedmiotu Tworzenie stron WWW w języku (X)HTML przy użyciu arkuszy 

stylów CSS, skryptów JavaScript wraz z biblioteką jQuery. Język 

PHP, obsługa baz danych za pomocą PHP, podłączenie do bazy 

MySQL. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Oczekiwane efekty kształcenia: praktyczna znajomość tworzenia 

stron internetowych z użyciem (X)HTML, CSS, PHP, JavaScript, 

relacyjnej bazy danych (np. MySQL). Weryfikacja efektów 

kształcenia na podstawie realizowanych w trakcie zajęć zadań. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie średniej minimum 

3.0 z ocen uzyskanych na zajęciach oraz obecność na zajęciach. 

Dopuszczalny limit zajęć nieusprawiedliwionych: 2 godziny (1 

laboratorium). 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

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. 

 

Literatura uzupełniająca: 

Dokumentacja: HTML, CSS, XML, XSL, JavaScript, Java, Perl, 

PHP, Python, Ruby, Apache, MySQL. 

T. Converse, J. Park, C. Morgan. PHP5 and MySQL Bible. Wiley, 

2004 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Programowanie w Internecie 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2PIN 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

2 rok, 4 semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Projekt, 15 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  

 

dr inż. Dominik Tomaszuk 

Treści merytoryczne przedmiotu Projekt oraz implementacja zadania projektowego z 

wykorzystaniem technologii poznanych na laboratoriach. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Oczekiwane efekty kształcenia: praktyczna znajomość tworzenia 

stron internetowych na bazie HTML, CSS, PHP, JavaScript, 

MySQL. Weryfikacja efektów kształcenia na podstawie zadania 

projektowego. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z projektu oceny 

3.0 oraz obecność na zajęciach. Dopuszczalny limit zajęć 

nieusprawiedliwionych: 2 godziny.  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

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. 

 

Literatura uzupełniająca: 

Dokumentacja: HTML, CSS, XML, XSL, JavaScript, Java, Perl, 

PHP, Python, Ruby, Apache, MySQL. 

T. Converse, J. Park, C. Morgan. PHP5 and MySQL Bible. Wiley, 

2004 
 

 

 

 

        ………………………………. 
        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. 
 

 


