
Podstawy aplikacji internetowych Basics of Internet applications

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

V 30+ 14  16+   2.0
razem  14  16   2.0
Brak przedmiotów kształcenia wprowadzających

Lectures are conducted using audiovisual means.
Laboratory classes conducted using tool software that allows
construction and commissioning of web applications.

lp. Semester V
topic / topics of classes

number of hours
incl. Ćw. lab. prj. sem.

1 Preliminary news. WWW servers. Static and dynamic
website content. Internet application structure. 1     

2
ASP technology. WWW Visual Studio projects. Ingredients .NET
Framework Event model ASP.NET. ASP.Net code compilation.
ASP.NET application life cycle. Exceptions handling.

1     

3
Customizing and managing the appearance of websites. Application
formatting properties. Use of CSS for controls. use
topics and motives. Reference pages.

2  2   

4
Use of web server controls. Introduction to
server controls. Server control overview. program
property manipulation. Checking controls
correctness. User controls.

2  2   

5
Management of the state in the ASP.NET environment. View status. State
Controls. Hidden fields. Cookies. Application status. Session Status. Memory
ASP.NET handy. Use of AJAX mechanisms.

3  4   

6
Data linking and representation. How to use
attaching data. Data Sources. Collection usage.
Data container selection. Data controls.

3  4   

7
Application security. Web server security.
Form authentication. Use of authentication
forms. Creating login forms. Login controls.

2  4   

Together 14  16   

Ian Griffiths: C # 8.0. Programming. Creating Windows, Internet and office applications, Helion,
2020
Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer Kyrnin: HTML, CSS and JavaScript for everyone. Edition VII, Helion, 2017
Imar Spaanjaars: Beginning ASP.NET 4.5.1 in C # and VB, John Wiley & Sons, 2014
Sandeep Chanda, Damien Foggon: Beginning ASP.NET 4.5. Databases. Third Edition. Apress, 2013.
Dokumantacja: Visual studio 2019, Microsoft

Adam Freeman: Pro ASP.NET 4.5 in C #, Fifth Edition, Apress, 2013
Matthew MacDonald: HTML 5 unofficial manual, Helion, 2012
Negrino Tom, Smith Dori: Simply JavaScript, Edition VIII, Helion, 2012
Imar Spaanjaars: Beginning ASP.NE T 4: in C # and VB. Wiley Publishing, Indianapolis, Indiana 2010
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Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu WCYIGCSI_PAI.....

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

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy
Obowiązuje od
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2022/2023

Forma zajęć, liczba
godzin/rygor, razem

godz., pkt ECTS

Przedmioty
wprowadzające

Semestr/kierunek
studiów

semester 5 / Information technology / ICT networks

Author dr inż. Jan Chudzikiewicz
Unit

responsible
for the item

Cybernetics Department / Institute of Teleinformatics and Cybersecurity / Computer Systems Department

Short description
subject

Full description
subject

( program content )

Literature basic:

 complementary:



Symbol Learning effects reference to effects
 education for the field

W1 Knowledge of program tools supporting the process
designing and launching web applications. K_W05 K_W06

W2 Knowledge of mechanisms supporting the work of the application
Internet. K_W05 K_W06

W3 Knowledge of mechanisms integrating web applications with
other network software. K_W05 K_W06

U1
Ability to use modern tools
software for designing and building applications
Internet.

K_U05

U2
Ability to use mechanisms supporting work
web applications to increase its security and
performance.

K_U05

U3
Ability to use network communication mechanisms
for integrating the web application with the software
network.

K_U05

The education module is counted on the basis of: a final colloquium and passing laboratories.
Kolokwium zaliczeniowe jest przeprowadzany w formie testu pisemnego. Podczas testu nie można korzystać
z żadnych materiałów chyba, że wykładowca zdecyduje inaczej i poinformuje o tym studentów.
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia kolokwium zaliczeniowego jest uzyskanie więcej niż połowy
maksymalnej sumarycznej liczby punktów z odpowiedzi na pytania testowe.
Zaliczenie laboratoriów jest przeprowadzane w formie realizacji zadań cząstkowych. Za każde zadanie
student otrzymuje punkty zależne od stopnia trudności zadania. Liczbę punktów za każde zadanie określa
wykładowca.
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia laboratoriów jest uzyskanie oceny pozytywnej wy-znaczonej
zgodnie z następującą regułą:  ocena dst: uzyskanie minimum 51% możliwych do uzyskania
punktów,  ocena dst+: uzyskanie minimum 61% możliwych do uzyskania punktów, 
ocena db: uzyskanie minimum 71% możliwych do uzyskania punktów,  ocena db+: uzyskanie
minimum 81% możliwych do uzyskania punktów,  ocena bdb: uzyskanie minimum 91% możliwych
do uzyskania punktów,
Efekty W1, W2, W3, sprawdzane są za pomocą kolokwium zaliczeniowego.
Efekty U1, U2, U3 sprawdzane są za pomocą zadań cząstkowych realizowanych na laboratoriach.

SEMESTR 5

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Udział w wykładach 14 1
Udział w laboratoriach 16 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 10  
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń   
Samodzielna realizacja projektu   
Samodzielne przygotowanie do seminariów   
Udział w konsultacjach 5  
Przygotowanie do egzaminu   
Przygotowanie do zaliczenia 10  
Udział w egzaminie / kolokwium 2  
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 67 2
Zajęcia z udziałem nauczycieli 37 2
Zajęcia powiązane z działalnością naukową 50 2
Zajęcia o charakterze praktycznym 26 1

Learning outcomes

Methods and criteria
assessment

( method of checking
achievements by

student
assumed effects

learning )

Bilans ECTS
(nakład pracy

studenta)
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