
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2013/2014 
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 

3/2 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-3SWB 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

4 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Systemy wbudowane 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

kierunkowa 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                  

 

Język kursu/przedmiotu 

polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

dr Aneta Polewko-Klim, mgr Mirosław Najbuk 

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

dr Aneta Polewko-Klim 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

dr Aneta Polewko-Klim, mgr Mirosław Najbuk 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

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 podstawowymi zagadnieniami 

dotyczącymi systemów wbudowanych. W czasie prac laboratoryjnych studenci 
zapoznają się z podstawowymi elementami 
projektowania i programowania mikrokontrolerów z rodziny PIC 16 oraz 18. 

 
 

 
Wymagania wstępne 

Podstawy pracy z komputerem, podstawy programowania, znajomość 
architektury komputerów 
 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Przedstawienie możliwości wykorzystania systemów mikrokomputerowych do 
sterowania urządzeniami, obiektami i procesami. Prezentacja sprzętowych i 

programowych środków do realizacji mikrokomputerowych systemów sterujących 
związanych integralnie z obiektem sterowania. Zapoznanie z przykładowymi 
rozwiązaniami. 

 

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

1. Wprowadzenie (podstawowe definicje, historia rozwoju 
techniki komputerowej i mikroprocesorowej) 

2 

2. Platformy sprzętowe 2 

3. Systemy mikroprocesorowe 2 

4. Rodziny procesorów 2 

5. Komputerowe systemy sterowania  2 

6. Mikrokontrolery 2 

7. Inteligentne systemy pomiarowe 2 

8. Zaliczenie wykładu 1 

Razem godzin 15 
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Ćwiczenia 

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

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Zapoznanie się ze środowiskiem do 

projektowania systemów wbudowanych 

4 

2. Projektowanie podstawowych procesów technologicznych  

stosowanych w budowie systemów wbudowanych.  

4 

3. Napisanie w języku asembler programu sprawdzania stanu  

pojedynczych bitów i manipulowanie pojedynczymi bitami.  

4 

4. Sterowanie prostymi układami zewnętrznymi . Podłączenie  

przełączników, klawiatury. Sterowanie wyświetlaczem LED.  

4 

5. Zapoznanie się ze środowiskiem MPLAB SIM i programowanie  
mikrokontrolerów PIC 16F877A  

4 

6. Zapoznanie się ze środowiskiem MPLAB i programowanie 
mikrokontrolerów rodziny PIC 18.  

4 

7. Opracowanie prostego systemu czasu rzeczywistego z mała liczbą  
prostych zadań 

4 

Zaliczenie przedmiotu  

Razem godzin 30 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

 „Systemy mikroprocesorowe” Krzysztof Badźmirowski , Jan Pieńkos, Witold 

Piestrzyński, Warszawa 1981, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne;  
 „Systemy i sterowanie : wstęp do automatyki i cybernetyki technicznej” 

Antoni Niederliński, Warszawa 1983, Państwowe Wydaw. Naukowe.  

 „Komputerowe systemy pomiarowe” Waldemar Nawrocki. Warszawa 2006 
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.  

                                     dodatkowe 
 „Embedded System Design”,  Marwedel P., Kluwer Academic Publishers, 

Boston, 2003.  
 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 
8 

 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Wykład: Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej 

 
Zaliczenie wykładu wymaga spełnienia następujących warunków: 

 • obecności na zajęciach (przy czym dopuszczalne są maksymalnie 2 
usprawiedliwione nieobecności 

• uzyskania co najmniej 50% z całkowitej liczby punktów z końcowej pracy 
pisemnej, 

• ocena może zostać podniesiona o 10% oceny ostatecznej z przedmiotu w 

przypadku dużej aktywności studenta na zajęciach. 
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Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności kwalifikująca do niezaliczenia 

przedmiotu wynosi 2h. 
 

Laboratorium: Egzamin ustny 
 

Zaliczenie Laboratorium wymaga spełnienia następujących warunków: 

 • obecności na zajęciach (przy czym dopuszczalne są maksymalnie 2 
usprawiedliwione nieobecności 

• uzyskania co najmniej 50% z całkowitej liczby punktów z końcowej pracy 
pisemnej, 

• ocena może zostać podniesiona o 10% oceny ostatecznej z przedmiotu w 
przypadku dużej aktywności studenta na zajęciach. 

Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności kwalifikująca do niezaliczenia 
przedmiotu wynosi 2h. 
 

 

 
 

Podpisy zespołu dydaktycznego: (tylko w wersji papierowej) 
 

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

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

 

 


