
 

 

Technologie sieciowe 

nazwa przedmiotu 
SYLABUS 

A. Informacje ogólne 
 

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-IS1-2TSI 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy (MK_21). 

Rok studiów /semestr II/3 
Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Wykład: 30 h (w tym 26 h e-learning), Laboratorium: 30 h (w tym 26 h e-learning) 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i działaniem sieci komputerowych. 

Treści przedmiotu: model OSI i TCP/IP - protokoły i funkcjonalność, adresowanie sieci IP, 

routing, switching, sieci rozległe, wirtualne sieci prywatne (VPN). 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

Formy zaliczenia przedmiotu: wykład - egzamin, laboratorium - zaliczenie na ocenę 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 
1. zna warstwowe modele protokołów ISO/OSI i TCP/IP oraz potrafi 

scharakteryzować ich poszczególne warstwy (zna zasadę działania podstawowych 

protokołów komunikacyjnych poszczególnych warstw) 
K_W07 

2. potrafi zaprojektować sieć lokalną (z uwzględnieniem technologii wirtualnych sieci 

lokalnych (VLAN) i zaplanowania spójnej adresacji IPv4) oraz zna zasady podziału 

sieci na podsieci 
K_W07 

3. umie skonfigurować interfejsy sieciowe urządzeń końcowych i obejrzeć zawartość 

pakietów docierających do urządzenia końcowego K_U08, K_U17 

4. umie zaplanować spójną adresację sieci IPv4 oraz dokonać podziału sieci na 

podsieci K_U08, K_U17 

5. umie wykonać podstawową konfigurację przełącznika programowalnego oraz 

routera i uruchomić routing statyczny w małej sieci K_U08, K_U17 

6. umie skonfigurować szyfrowany tunel VPN pomiędzy routerami K_U08, K_U17 

7. kreatywnie rozwiązuje postawione zadania K_K05 

8. potrafi systematycznie uzupełniać wiedzę dotyczącą technologii sieciowych K_K02 
 

Punkty ECTS 5 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Udział w zajęciach: 

    - wykład 30 h 

    - laboratorium 30 h 

Przygotowanie do zajęć: 

    - laboratorium 15 h 

Zapoznanie z literaturą: 15 h 

Przygotowanie do kolokwium: 15 h 

Przygotowanie do egzaminu: 15 h 



Czas trwania egzaminu: 1 h 

Udział w konsultacjach: 5 h 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 66 2 
o charakterze praktycznym 60 2 

  

Data opracowania: 9.10.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr inż. Andrzej Kużelewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYLABUS 

B. Informacje szczegółowe 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Technologie sieciowe 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2TSI 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr II/3 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład: 30 h (w tym 26 h e-learning) 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  Dr inż. Andrzej Kużelewski 

Treści merytoryczne przedmiotu Sposoby komunikacji w sieci. Model OSI i TCP/IP - protokoły i 

funkcjonalność. Adresowanie sieci IP. Trasowanie (routing). 

Przełączanie (switching). Wirtualne sieci lokalne (VLAN). Sieci 

rozległe (WAN). Listy kontroli dostępu (ACL – Access Control 

Lists). Wirtualne sieci prywatne (VPN). 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. zna warstwowe modele protokołów ISO/OSI i TCP/IP oraz 

potrafi scharakteryzować ich poszczególne warstwy (zna zasadę 

działania podstawowych protokołów komunikacyjnych 

poszczególnych warstw) - weryfikacja: egzamin pisemny 

2. potrafi zaprojektować sieć lokalną (z uwzględnieniem 

technologii wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) i zaplanowania 

spójnej adresacji IPv4) oraz zna zasady podziału sieci na podsieci - 

weryfikacja: egzamin pisemny  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Egzamin pisemny. Dodatkowe aktywności (odpowiedzi na pytania 

12*4 pkt. + zadania 40 pkt = 88 pkt.) - wpływają na końcową 

ocenę z przedmiotu: min. 50 % punktów z aktywności i kolokwium 

(44 pkt) podwyższa uzyskaną ocenę o 0.5, min. 75% punktów z 

aktywności i kolokwium (66 pkt) podwyższa uzyskaną ocenę o 1 

tylko w przypadku uzyskania pozytywnej oceny w pierwszym 

terminie egzaminu. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

             Literatura podstawowa: 

1. Cisco System Inc., Akademia sieci Cisco. CCNA semestry 1&2. 

Mikom Warszawa, 2006 

2. Cisco System Inc., Akademia sieci Cisco. CCNA semestry 3&4. 

Mikom Warszawa, 2006 

3. A. S. Tanenbaum, Sieci komputerowe. Helion Gliwice, 2004 

4. K. Ankar, S. Sundaralingam, A. Balinsky, D. Miller, Cisco. 

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. Mikom Warszawa, 2005 

5. D. E. Comer, Sieci komputerowe i intersieci. WNT Warszawa, 

2007 

6. P. Ciccarelli, Ch. Faulkner, Podstawy sieci. Mikom Warszawa, 

2005  

             Literatura uzupełniająca: 

1. F. J. Derfler Jr., Sieci komputerowe dla każdego. Helion 

Gliwice, 2001 

2. K. Krysiak, Sieci komputerowe. Kompendium. Helion Gliwice, 

2003 

3. A. Michałowska, S. Michałowski, Sieci komputerowe od A do 

Z. Mikom Warszawa, 1998 

4. www.cisco.com  
 

 

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

 



SYLABUS 

B.   Informacje szczegółowe 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Technologie sieciowe 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2TSI 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr II/3 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Laboratorium: 30 h (w tym 26 h e-learning) 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  Dr inż. Andrzej Kużelewski 

Treści merytoryczne przedmiotu Podstawowe polecenia administracyjne w systemach operacyjnych 

Windows i Linux. Konfiguracja interfejsu sieciowego w systemie 

operacyjnym Linux. Przechwytywanie i przeglądanie zawartości 

pakietów. Przechwytywanie pakietów w sieci przełączanej. 

Skanowanie sieciowe. Zapory sieciowe (iptables). Linux jako 

router. Podział sieci. Podstawowa konfiguracja routera. Routing 

statyczny. Podstawowa konfiguracja przełącznika. Konfiguracja 

VLAN. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. umie skonfigurować interfejsy sieciowe urządzeń końcowych i 

obejrzeć zawartość pakietów docierających do urządzenia 

końcowego - weryfikacja: sprawozdania z zajęć 

2. umie zaplanować spójną adresację sieci IPv4 oraz dokonać 

podziału sieci na podsieci - weryfikacja: sprawozdania z zajęć 

3. umie wykonać podstawową konfigurację przełącznika 

programowalnego oraz routera i uruchomić routing statyczny w 

małej sieci - weryfikacja: sprawozdania z zajęć 

4. umie skonfigurować szyfrowany tunel VPN pomiędzy routerami 

- weryfikacja: sprawozdania z zajęć 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Do zdobycia 52 pkt (sprawozdania 13*4 pkt = 52 pkt). Oceny: 0-

25.5 pkt: ndst (2.0), 26-30.5 pkt: dst (3.0), 31-36 pkt.: dst+ (3.5), 

36.5-41 pkt.: db (4.0), 41.5-46.5 pkt.:db+ (4.5), 47-52 pkt.: bdb 

(5.0). UWAGA: opuszczenie 8 zajęć (brak sprawozdań) - student 

zostanie nieklasyfikowany (brak oceny z przedmiotu). 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

             Literatura podstawowa: 

1. Cisco System Inc., Akademia sieci Cisco. CCNA semestry 1&2. 

Mikom Warszawa, 2006 

2. Cisco System Inc., Akademia sieci Cisco. CCNA semestry 3&4. 

Mikom Warszawa, 2006 

3. A. S. Tanenbaum, Sieci komputerowe. Helion Gliwice, 2004 

4. K. Ankar, S. Sundaralingam, A. Balinsky, D. Miller, Cisco. 

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. Mikom Warszawa, 2005 

5. D. E. Comer, Sieci komputerowe i intersieci. WNT Warszawa, 

2007 

6. P. Ciccarelli, Ch. Faulkner, Podstawy sieci. Mikom Warszawa, 

2005  

             Literatura uzupełniająca: 

1. F. J. Derfler Jr., Sieci komputerowe dla każdego. Helion 

Gliwice, 2001 

2. K. Krysiak, Sieci komputerowe. Kompendium. Helion Gliwice, 

2003 

3. A. Michałowska, S. Michałowski, Sieci komputerowe od A do 

Z. Mikom Warszawa, 1998 

4. www.cisco.com  
 

 

        ………………………………. 
        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. 
 

 


