
Podstawy programowania w internecie
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-IS1-2PPIN

Język przedmiotu Polski

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy MK_16

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

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z językami opisu stron HTML i
XHTML, zastosowaniem stylów CSS oraz tworzeniem dynamicznych stron przy
użyciu JavaScript. Zajęcia praktyczne obejmują implementację stron i prostych serwisów 
WWW przy użyciu poznanych technologii.

Metody dydaktyczne oraz 
ogólna forma zaliczenia 
przedmiotu

Wykład, praca własna.
Laboratoria pozwalające na praktyczne ćwiczenie opanowania treści z wykładu.
Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny.
Zaliczenie laboratorium – kolokwia, prace domowe.

Efekty kształceniai Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia

1. Zna podstawowe techniki programowania stron WWW z wykorzystaniem
języków HTML, CSS i XML. K_W04, K_W06, K_W07

2. Potrafi zastosować podstawowe technologie tworzenia interaktywnych
aplikacji WWW.

K_U04, K_U06, K_U13, 
K_U14

3. Potrafi wykorzystać dodatkowe biblioteki oraz narzędzia do tworzenie aplikacji 
WWW K_U11

4. Potrafi posługiwać się dokumentacją w oparciu o terminologię w języku
angielskim. K_U17

5. Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim zagadnienia z zakresu 
technologii internetowych K_U18

6. Potrafi określić priorytety określonego zadania K_K03

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy 
studentaii

Udział w zajęciach: wykład 15, laboratorium 30
Przygotowanie do zajęć: wykład 15, laboratorium 15
Zapoznanie z literaturą: 5
Opracowania prac domowych: 10
Przygotowanie do kolokwium: 10
Przygotowanie do egzaminu: 10



Czas trwania egzaminu: 2
Udział w konsultacjach: 3

Wskaźniki ilościowe
Nakład pracy studenta związany z zajęciamiiii: Liczba godzin Punkty ECTS
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 2
o charakterze praktycznym 75 2

Data opracowania: 01.10.2014
Koordynator
przedmiotu:

Dr Mariusz Giero



SYLABUS
B. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu Opis

Nazwa przedmiotu Podstawy programowanie w internecie

Kod przedmiotu 1000-IS1-2PPIN

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
Prowadzący Dr Mariusz Giero

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Języka HTML – opis struktury strony WWW.
2. Kaskadowe arkusze stylów CSS – opis wyglądu strony WWW.
3. Język JavaScript: typy danych, zmienne, tablice, operatory, 
instrukcje sterujące. Funkcje i obiekty. Funkcje wbudowane i 
biblioteki.
4. Język JavaScript: obiektowy model dokumentu (DOM), 
formularze, obsługa zdarzeń.
5. Skrypty dla różnych wersji przeglądarek. Usuwanie błędów. 
Grafika i animacja. Przykłady praktycznych skryptów: pokaz 
slajdów, rozwijane menu.   
6. Język XML. Wprowadzenie do technologii Ajax.
7. Przegląd biblioteki jQuery.

Efekty kształcenia wraz ze 
sposobem ich weryfikacji

Zna podstawowe techniki programowania stron WWW z
wykorzystaniem języków HTML, CSS, JavaScript i XML. Potrafi 
zastosować podstawowe technologie tworzenia interaktywnych 
aplikacji WWW.
Efekty będą weryfikowane poprzez egzamin pisemny.

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

Egzamin pisemny

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej

Lektura podstawowa
1. Matthew MacDonald. Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny 
podręcznik.
2. Shelley Powers. JavaScript: wprowadzenie.
3. David Sawyer McFarland. JavaScript i jQuery. Nieoficjalny 
podręcznik.
Lektura uzupełniająca
1. Steven M. Schafer. HTML, XHTML i CSS. Biblia.
2. John Cowell. Wprowadzenie do XHTML: tworzenie 
dynamicznych stron www z wykorzystaniem XHTML i JavaScript. 
3. D.A. Crowder, A. Bailey. Tworzenie stron WWW. Biblia. 
4. W. Romowicz. HTML i JavaScript.
Materiały online: 
http://www.w3schools.com

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

http://www.w3schools.com/


SYLABUS
B. Informacje szczegółowe

Elementy składowe sylabusu Opis

Nazwa przedmiotu Podstawy programowania w Internecie

Kod przedmiotu 1000-IS1-2PPIN

Nazwa kierunku Informatyka

Nazwa jednostki prowadzącej 
kierunek

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Język przedmiotu Polski

Rok studiów/ semestr 2rok / 3 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych
oraz forma prowadzenia zajęć

Laboratorium - 30h

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

Prowadzący Mgr Kamil Ząbkiewicz

Treści merytoryczne przedmiotu 1. HTML elementy, atrybuty i znaczniki w XHTML
2. CSS 
3. JavaScript 
4. Jquery 
5. PHP
6. Połączenie z bazą danych za pomocą PHP, tworzenie formy 

logowania do systemu.
7. AJAX 

Efekty kształcenia wraz ze 
sposobem ich weryfikacji

K_U04, K_U06, K_U11, K_U14, K_U17, K_U18, K_K03
Sposób weryfikacji: kolokwium, zadania praktyczne, .

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

10% - aktywność i obecność na zajęciach, 40% - oceny z zadań 
praktycznych, 50% - kolokwium .
Laboratoria są zaliczane jeżeli średnia ważona z ocen kolokwium i 
zadań praktycznych jest nie mniejsza niż 3. 
Dopuszczalna liczba nieobecności: 4h (2 zajęcia). W wypadku 
przewyższenia tego limitu laboratoria są niezaliczane.

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej

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.
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.


