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Podstawy programowania strukturalnego 
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-IS1-1PPSC 

Język przedmiotu polski 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów /semestr I rok studiów I stopnia, II semestr 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Przedmioty wprowadzające:  

 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Wykład: 30          Ćwiczenia: 0          Laboratorium: 30          Projekt:  

Założenia i cele przedmiotu 

Nauczyć podstaw i metodologii przetwarzania informacji w komputerze (reprezentacja 

informacji, przetwarzanie informacji na poziomie maszynowym i w językach wysokiego 

poziomu). Nauczyć podstaw i metodologii programowania imperatywnego, umiejętność 

programowania w języku C z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania pamięcią, 

podprogramów, rekurencji. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin 

 

Metody dydaktyczne:  wykład, ćwiczenia z wieloma sprawdzianami (minimum cztery), 

zadania rozwiązywane na zajęciach laboratoryjnych 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Zna metody reprezentacji danych numerycznych (zapis stałopozycyjny, kod 

uzupełnieniowy do 2, zapis zmiennopozycyjny) i tekstowych w pamięci 

komputera. 
 

2. Zna pojęcie problemu i algorytmu, zna metody i narzędzia formułowania 

algorytmów (schematy blokowe, opisy słowne), zna podstawowe konstrukcje 

programistyczne (wyrażenia, operacja przypisania, konstrukcje iteracyjne i 

warunkowe). 

 

3. Potrafi sformułować proste algorytmy w postaci schematów blokowych i opisów 

słownych. 
 

4. Potrafi zastosować podstawowe typy i struktury danych (skalarne, tablicowe, 

strukturalne) oraz podstawowe konstrukcje programistyczne (operatory, 

wyrażenia, instrukcje proste i złożone, instrukcje iteracyjne, instrukcje 

warunkowe, instrukcje wejścia/wyjścia) do konstrukcji prostych programów w 

języku programowania C. 

 

5. Potrafi wydzielić logiczne i funkcjonalne fragmenty programu w postaci 

procedur (funkcji) języka C, potrafi stosować metody komunikacji między 

procedurami języka C (parametry formalne, zmienne globalne). 
 



6. Potrafi korzystać z zaawansowanych technik programistycznych: dynamiczne 

zarządzanie pamięcią, dynamiczne struktury danych (tablice o zmiennych 

rozmiarach, listy), rekurencja. 
 

7. Rozróżnia między wiedzą uniwersalną w dziedzinie programowania, a 

umiejętnościami technicznymi zależnymi od stosowanych rozwiązań 

technologicznych. Rozumie potrzebę doskonalenia w zakresie wiedzy 

uniwersalnej i konieczność ciągłego uzupełniania umiejętności technicznych. 

 

 

Punkty ECTS 6 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

 

Udział w zajęciach: 

- wykład 

- ćwiczenia 

- laboratorium 

 

30 

30 

15 

 
 

Przygotowanie do zajęć 
 

60 

 Zapoznanie z literaturą 
 

10 

 Przygotowanie do egzaminu 10 

 
 

Przygotowanie do kolokwium 
 

15 

 
 

Czas trwania egzaminu 
 

3 

 
 

Udział w konsultacjach 
 

4 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 82 3 

o charakterze praktycznym 60 3 

  

Data opracowania: 11.02.2015 
Koordynator 

przedmiotu: 
dr hab. inż. Władysław Homenda, prof. UwB 

 

 

 



 

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 Podstawy programowania strukturalnego 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1PPSC 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr I rok studiów I stopnia, II semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład: 30           

Liczba punktów ECTS Podać w wypadku, gdy nie wypełniono części A. 

Prowadzący  dr hab. inż. Władysław Homenda, prof. UwB 

Treści merytoryczne przedmiotu Metody reprezentacji danych numerycznych (zapis stałopozycyjny, 

kod uzupełnieniowy do 2, zapis zmiennopozycyjny) i tekstowych 

w pamięci komputera. 

Pojęcie problemu i algorytmu, zna metody i narzędzia 

formułowania algorytmów (schematy blokowe, opisy słowne), zna 

podstawowe konstrukcje programistyczne (wyrażenia, operacja 

przypisania, konstrukcje iteracyjne i warunkowe). 

Proste algorytmy w postaci schematów blokowych i opisów 

słownych. 

Podstawowe typy i struktury danych (skalarne, tablicowe, 

strukturalne) oraz podstawowe konstrukcje programistyczne 

(operatory, wyrażenia, instrukcje proste i złożone, instrukcje 

iteracyjne, instrukcje warunkowe, instrukcje wejścia/wyjścia) do 

konstrukcji prostych programów w języku programowania C. 

Logiczne i funkcjonalne fragmenty programu w postaci procedur 

(funkcji) języka C, potrafi stosować metody komunikacji między 

procedurami języka C (parametry formalne, zmienne globalne). 

Zaawansowane techniki programistycznych: dynamiczne 

zarządzanie pamięcią, dynamiczne struktury danych (tablice o 

zmiennych rozmiarach, listy), rekurencja. 

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Efekty kształcenia są podane w części ogólnej. 

Weryfikacja - aktywność na zajęciach, egzamin 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Egzamin. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Wiadomości podstawowe są podawane na wykładzie, laboratoriach 

i projekcie 

Literatura pomocnicza – różne podręczniki programowania w 

języku C 

 

 

        ………………………………. 
        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. 

 

 

 

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 Sztuczna inteligencja 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1PPSC 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr I rok studiów I stopnia, II semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Laboratorium: 30           

Liczba punktów ECTS Podać w wypadku, gdy nie wypełniono części A. 

Prowadzący  mgr Regina Lašakevič 

Treści merytoryczne przedmiotu Metody reprezentacji danych numerycznych (zapis stałopozycyjny, 

kod uzupełnieniowy do 2, zapis zmiennopozycyjny) i tekstowych 

w pamięci komputera. 

Pojęcie problemu i algorytmu, zna metody i narzędzia 

formułowania algorytmów (schematy blokowe, opisy słowne), zna 

podstawowe konstrukcje programistyczne (wyrażenia, operacja 

przypisania, konstrukcje iteracyjne i warunkowe). 

Proste algorytmy w postaci schematów blokowych i opisów 

słownych. 

Podstawowe typy i struktury danych (skalarne, tablicowe, 

strukturalne) oraz podstawowe konstrukcje programistyczne 

(operatory, wyrażenia, instrukcje proste i złożone, instrukcje 

iteracyjne, instrukcje warunkowe, instrukcje wejścia/wyjścia) do 

konstrukcji prostych programów w języku programowania C. 

Logiczne i funkcjonalne fragmenty programu w postaci procedur 

(funkcji) języka C, potrafi stosować metody komunikacji między 

procedurami języka C (parametry formalne, zmienne globalne). 

Zaawansowane techniki programistycznych: dynamiczne 

zarządzanie pamięcią, dynamiczne struktury danych (tablice o 

zmiennych rozmiarach, listy), rekurencja. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Weryfikacja – rozwiązania zadań na zajęciach laboratoryjnych 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Ocena rozwiązań zadań laboratoryjnych. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Wiadomości podstawowe są podawane na wykładzie, laboratoriach 

i projekcie 

Literatura pomocnicza – różne podręczniki programowania w 

języku C 

 

 

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

 
 


