
Programowanie mikrokontrolerów Mobile Computer Systems

semestr (x egzamin,   + zaliczenie,   # projekt) punkty
ECTSrazem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminarium

V 30+ 10  20+   2.0
razem  10  20   2.0
Brak przedmiotów kształcenia wprowadzających

Wykład, pokazy, symulacje działania, ćwiczenia laboratoryjne i projektowe.
Nauczanie zdalne lub hybrydowe.

lp. Semestr V
temat/tematyka zajęć

liczba godzin
wkł. ćw. lab. prj. sem.

1 Narzędzia projektowania systemów mikroprocesorowych 2  2   
2 Programowanie mikrokontrolerów rodziny ARM 4  8   

3 Wytwarzanie i symulacja działania urządzeń wykonanych na
bazie mikrokontrolerów 2  8   

4 Wytwarzanie i montaż urządzeń elektronicznych 2  2   
Razem 10  20   

Dokumentacje elementów.
" Podstawy robotyki", praca zbiorowa pod redakcją A. Moreckiego i I. Knapczyka, WNT, 1993

"'Where am I'- sensors and methods for mobile robot positioning", książka "iternetowa" udostępniana przez
University of Michigan

Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

1.
umie posłużyć się wybranymi metodami prototypowania,
programowania i konfigurowania wybranych układów cyfrowych,
podzespołów komputerów oraz systemów komputerowych

K_U14

2.
zna i rozumie pojęcia z zakresu architektury i organizacji
systemów komputerowych oraz zasad projektowania,
wytwarzania oprogramowania i eksploatacji systemów
komputerowych (etapy cyklu życia systemu)

K_W17

Zaliczone ćwiczenia laboratoryjne, obecność na wszystkich zajęciach.
Wykonanie wszystkich zadań laboratoryjnych
Wykonanie projektu - forma pisemna (elektroniczna) w postaci kodu programu i schematu urządzenia.

SEMESTR 5

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Udział w wykładach 10 1
Udział w laboratoriach 20 1
Udział w ćwiczeniach 0 0
Udział w projektach 0 0
Udział w seminariach 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10  
Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 25  
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń   

"ZATWIERDZAM"
.....................................
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
 

Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu WCYIMCSI_PMK.....

Język wykładowy polski
Profil studiów ogólnoakademicki
Forma studiów studia stacjonarne
Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu  
Obowiązuje od

naboru
2021/2022

Forma zajęć, liczba
godzin/rygor, razem

godz., pkt ECTS

Przedmioty
wprowadzające

Semestr/kierunek
studiów

semestr 5 / Informatyka / Mobilne Systemy Komputerowe

Autor dr hab. inż. Krzysztof Murawski
Jednostka

odpowiedzialna
za przedmiot

WCY/ITA/ZSK

Skrócony opis
przedmiotu
Pełny opis
przedmiotu

(treści programowe)

Literatura podstawowa:

 uzupełniająca:

Efekty uczenia się

Metody i kryteria
oceniania

(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez

studenta
zakładanych efektów

uczenia się)
Bilans ECTS

(nakład pracy
studenta)



SEMESTR 5

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Samodzielna realizacja projektu   
Samodzielne przygotowanie do seminariów   
Udział w konsultacjach   
Przygotowanie do egzaminu   
Przygotowanie do zaliczenia   
Udział w egzaminie / kolokwium   
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 65 2
Zajęcia z udziałem nauczycieli 30 2
Zajęcia powiązane z działalnością naukową 65 2
Zajęcia o charakterze praktycznym 45 1

 

 
 
 
 

autor kierownik jednostki organizacyjnej
odpowiedzialnej za przedmiot

 
 

dr hab. inż. Krzysztof Murawski dr inż. Malinowski Tomasz
  tytuł, stopień naukowy, imię, NAZWISKO, podpis    tytuł, stopień naukowy, imię, NAZWISKO, podpis  


