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Cyfrowe przetwarzanie obrazów 

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 Ekonomia/Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu  1000-IS1-3CPO  
 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu fakultatywny  

Rok studiów /semestr III / 6 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Przedmioty wprowadzające: 

Grafika i komunikacja człowiek-komputer 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Studia stacjonarne: 
Wykład: 15     Laboratorium: 30  

Założenia i cele przedmiotu 
Należy podać jasny i zwięzły opis celu i treści przedmiotu pozwalający określić jego 

ramowy zakres tematyczny. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

wykład, prezentacja    

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. zna podstawowe operacje na pikselach (arytmetyczne i nieliniowe) i metody ich 

realizacji programistycznej 
K_W09a++ 

2. zna podstawowe przekształcenia statystyczno-histogramowe w obrazach 

cyfrowych 
K_W09b++ 

3. zna wybrane modele kolorów i metody transformacji między nimi K_W09a+, K_W09b++ 

4. zna podstawowe techniki filtracji liniowej, nieliniowej i w dziedzinie 

częstotliwości (dyskretna transformacja Fouriera) dla obrazów cyfrowych 
K_W09a++, K_W09b++ 

5. zna podstawowe algorytmy wykrywania krawędzi i metody segmentacji w 

obrazach cyfrowych 
K_W09a+++, K_W09b+ 

6. zna podstawowe metody morfologii matematycznej w obrazach cyfrowych K_W09b+++ 

7. posiada umiejętność wykonywania elementarnych programów przetwarzania 

obrazów w języku MATLAB 
K_W09a+++, K_W09b+ 

 

Punkty ECTS 5 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Należy wymienić rodzaje aktywności studenta wraz z przypisaną im liczbą godzin nakładu 

pracy studenta.  

Wskaźniki ilościowe 

Udział w zajęciach: 

 - wykład: 15 

- laboratorium: 15 

Przygotowanie do zajęć 

 - wykład: 3 

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1000-IS1-3GRA


- laboratorium: 8 

Zapoznanie z literature: 3 

Przygotowanie do kolokwium: 4 

przygotowanie do zaliczenia na ocenę: 5 

Czas trwania zaliczenia: 1 

Udział w konsultacjach: 2 

  

Data opracowania: dd.mm.rrrr 
Koordynator 

przedmiotu: 
 Prof. Dr hab. Valery Starovoitov  

 

 

 

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 Cyfrowe przetwarzanie obrazów 

Kod przedmiotu 1000-IS1-3CPO 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr III / 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

 Wykład: 15     Laboratorium: 30  

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  Prof. Dr hab. Valery Starovoitov  
 

Treści merytoryczne przedmiotu Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 

podstawowymi technikami przetwarzania obrazów 

cyfrowych: poprawa jakości obrazu; operacje 

arytmetyczne; filtracja i usuwanie zakłóceń; detekcja 

krawędzi; operacje na obrazach binarnych; operacje 

logiczne; przetwarzanie obrazów w dziedzinie 

częstotliwościowej; metody morfologiczne. Przykłady 

zastosowań metod przetwarzania obrazów. Przedmiot 

wprowadza studenta do praktycznych aspektów 

cyfrowego przetwarzania obrazu. Przedstawione są 

algorytmy, które odwołują się do szczegółowej 

informacji obrazu oraz automatyzują rozwiązywanie 

zadanych celów badawczych. Przedstawione są 

nowoczesne narzędzia inżynierskie i graficzne tworzone 

w Matlabe. 
Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

egzamin pisemny 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Zaliczenie teorii – egzamin pisemny + odp. na pytania. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. R. C. Gonzalez, R. E. Woods: Digital Image 

Processing. Addison-Wesley, 3rd Edition, 2008.  

2. W. Malina, M. Smiatacz, Metody cyfrowego 

przetwarzania obrazów, EXIT, Warszawa, 2008.  

3. Z. Wróbel, R. Koprowski, Praktyka przetwarzania 



obrazów z zadaniami w programie Matlab, EXIT, 

Warszawa, 2008.  

4. Computer Vision and Image Processing, by Scott 

Umbaugh, Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, 

New Jersey, 1998. (dodatkowa). 
 

 

 

        ………………………………. 
        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. 


