
Technologie internetowe Internet technology

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

VI 44x 14  20+ 10  3.0
razem  14  20 10  3.0
Podstawy aplikacji internetowych - K_U05, K_W05, K_W06

wykład z prezentacją multimedialną
realizowanie zadań cząstkowych na ćwiczeniach laboratoryjnych
samodzielne studiowanie materiałów e-learning

lp. Semestr VI
temat/tematyka zajęć

liczba godzin
wkł. ćw. lab. prj. sem.

1 Architektura aplikacji internetowych. Technologie wytwarzania
aplikacji internetowych. 2     

2 Programowanie z wykorzystaniem technologii WCF. 2     

3 Ustalenie wartości parametrów punktów końcowych komunikacji
w technologii WCF - adres, powiązanie, kontrakt. 2  8   

4 Tryby komunikacji w technologii WCF. 2  4   
5 Bezpieczeństwo w aplikacjach rozproszonych WCF. 2  4   

6 Podstawy programowania w HTML5 i JavaScript. Prezentacja
danych multimedialnych w języku HTML5. 4  4   

7 Realizacja zadań projektowych.    10  
Razem 14  20 10  

podstawowa: L. Moroney: Microsoft® Silverlight® 4 Step By Step. Microsoft Press. Warszawa,
2010.
A. Troelsen: Język C# 2008 i platforma .NET 3.5. PWN, Warszawa, 2009.
J. Sharp: Microsoft Windows Communication Foundation Step by Step. Microsoft Press, 2007.

G. Shepherd: Microsoft® ASP.NET 3.5 Step by Step. Microsoft Press, 2008.
D. Esposito: Programming Microsoft® ASP.NET 3.5. Microsoft Press, 2008.
D.Thompson, R. Miles: Embedded Programming with the Microsoft® .NET Micro Framework. Microsoft
Press, 2007.

Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

W1
zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu podstaw informatyki,
teorii algorytmów i struktur danych, zna i rozumie w
zaawansowanym stopniu modele, metody, metodyki oraz
narzędzia do wytwarzania systemów informatycznych

K_W05, K_W08

W2
zna i rozumie pojęcia z zakresu cyfrowego przetwarzania
sygnałów i obrazów, kodowania i kompresji danych oraz grafiki
komputerowej

K_W18

U1
potrafi realizować zadanie projektowe z zastosowaniem zasad
inżynierii oprogramowania, potrafi uczestniczyć w zespołowym
projektowaniu i implementacji oraz stosować w praktyce zasady
wdrażania

K_U05, K_U07

U2 umie wykorzystywać metody cyfrowego przetwarzania sygnałów K_U15

"ZATWIERDZAM"
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Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

i obrazów, metody kodowania i kompresji oraz wskazać ich
zastosowania

Egzamin jest przeprowadzany w formie praktycznej po którym odbywa się część ustna.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i uzyskanie pozytywnej
oceny z projektu.
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia egzaminu: uzyskanie więcej niż 50% maksymalnej liczby
punktów.
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych: uzyskanie więcej niż 50% punktów,
które można uzyskać następująco: za obecność na ćwiczeniach 2 pkt., za realizację ćwiczenia 6 pkt., za
sprawozdanie ze wszystkich zrealizowanych ćwiczeń laboratoryjnych 16 pkt.
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia projektu: zrealizowanie zadania projektowego i uzyskanie
pozytywnej oceny z przygotowanej dokumentacji.

SEMESTR 6

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Udział w wykładach 14 0.5
Udział w laboratoriach 20 0.6
Udział w ćwiczeniach 0 0
Udział w projektach 10 0.4
Udział w seminariach 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 5 0.1
Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 20 0.4
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń   
Samodzielna realizacja projektu 25 0.6
Samodzielne przygotowanie do seminariów   
Udział w konsultacjach 2 0.1
Przygotowanie do egzaminu 5 0.1
Przygotowanie do zaliczenia   
Udział w egzaminie / kolokwium 2 0.2
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 3
Zajęcia z udziałem nauczycieli 48 1.8
Zajęcia powiązane z działalnością naukową 94 2.6
Zajęcia o charakterze praktycznym 75 2

 

Metody i kryteria
oceniania

(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez

studenta
zakładanych efektów

uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy

studenta)
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