
Programowanie systemów mobilnych Programming mobile systems

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

VI 44x 14  30+   3.0
razem  14  30   3.0
Brak przedmiotów kształcenia wprowadzających

wykład z prezentacją multimedialną
laboratorium - samodzielne wykonanie zadania postawionego przez wykładowcę, udzielanie odpowiedzi (w
formie ustnej bądź pisemnej) na postawione pytania
pokaz z omówieniem

lp. Semestr VI
temat/tematyka zajęć

liczba godzin
wkł. ćw. lab. prj. sem.

1 Urządzenie mobilne - pojęcia podstawowe 2     
2 Właściwości systemu operacyjnego Android 2     

3 Środowisko wytwarzania aplikacji mobilnych dla systemu
operacyjnego Android 2  4   

4 Właściwości podstawowych typów modułów aplikacji Android 2     

5 Budowanie aplikacji w środowisku Android wykorzystującej
standardowe kontrolki oraz klasę Canvas 2  4   

6 Przekazywanie parametrów pomiędzy modułami aplikacji Android   4   

7 Budowanie aplikacji w środowisku Android wykorzystującej
obiekty typu Intent   4   

8 Wykorzystanie sensorów w aplikacjach Android   4   
9 Korzystanie z geolokalizacji w aplikacjach Android   4   

10 Budowanie aplikacji korzystającej z funkcji i aplikacji systemowych
systemu Android   4   

11 Zarządzanie danymi w aplikacjach dla urządzeń mobilnych 4  2   
Razem 14  30   

Grant A.: Beginning Android, Apress, www.it-ebooks.info
Ableson W.F., Sen R., King Ch.: Android w akcji, wydanie II, Helion, 2011

developer.android.com
Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów

kształcenia dla kierunku

W1 zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia z zakresu
programowania wysokopoziomowego i niskopoziomowego K_W05

U1
potrafi realizować zadanie projektowe uwzględniając odpowiednie
metody i narzędzia programowania iaplikacji dla urządzeń
mobilnych

K_U05

"ZATWIERDZAM"
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
 

Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu WCYIMCSI_PSM.....PSM

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

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy
Obowiązuje od

naboru
2022/2023

Forma zajęć, liczba
godzin/rygor, razem

godz., pkt ECTS

Przedmioty
wprowadzające

Semestr/kierunek
studiów

semestr 6 / Informatyka / Mobilne Systemy Komputerowe

Autor dr inż. Artur Arciuch
Jednostka

odpowiedzialna
za przedmiot

Wydział Cybernetyki / Instytut Teleinformatyki i Automatyki / Zakład Systemów Komputerowych

Skrócony opis
przedmiotu

Pełny opis
przedmiotu

(treści programowe)

Literatura podstawowa:

 uzupełniająca:

Efekty uczenia się



Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie: egzaminu oraz zaliczenia laboratorium
Egzamin jest przeprowadzony w formie: pisemnej . Na egzaminie występują pytania opisowe oraz zadania
rachunkowe. Podczas egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów. Ocena z egzaminu jest średnią
arytmetyczną oceny uzyskanej z części pisemnej egzaminu oraz oceny uzyskanej z laboratorium. Obie
składowe oceny z egzaminu: ocena z części pisemnej egzaminu oraz ocena z laboratorium, muszą być
pozytywne
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia egzaminu: uzyskanie pozytywnej oceny z części pisemnej
egzaminu oraz z laboratorium; uzyskanie oceny pozytywnej z laboratorium przed przy-stąpieniem do
egzaminu
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia laboratorium: uzyskanie oceny pozytywnej z każdego ćwiczenia
laboratoryjnego. W przypadku nieobecności na laboratorium student otrzymuje indywi-dualne zadanie do
wykonania (obejmujące partię materiału z laboratorium, na którym był nie-obecny)
efekty W1, W2, W3 sprawdzane są: na części pisemnej egzaminu
efekty U1,U2, U3 sprawdzane są: na laboratorium w formie zapowiedzianych kartkówek i zadań
laboratoryjnych

SEMESTR 6

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Udział w wykładach 14 0.25
Udział w laboratoriach 30 1
Udział w ćwiczeniach 0 0
Udział w projektach 0 0
Udział w seminariach 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 15 0.25
Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 35 1
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń   
Samodzielna realizacja projektu   
Samodzielne przygotowanie do seminariów   
Udział w konsultacjach   
Przygotowanie do egzaminu 10 0.5
Przygotowanie do zaliczenia   
Udział w egzaminie / kolokwium   
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 3
Zajęcia z udziałem nauczycieli 44 1.25
Zajęcia powiązane z działalnością naukową 94 2.5
Zajęcia o charakterze praktycznym 65 2

Metody i kryteria
oceniania

(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez

studenta
zakładanych efektów

uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy

studenta)

 
 
 
 

autor kierownik jednostki organizacyjnej
odpowiedzialnej za przedmiot

 
 

dr inż. Artur Arciuch dr inż. Malinowski Tomasz
  tytuł, stopień naukowy, imię, NAZWISKO, podpis    tytuł, stopień naukowy, imię, NAZWISKO, podpis  


