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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Obliczenia naukowe i metody numeryczne  

Nazwa w języku angielskim:   Computational and Numerical Methods in Science 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 

Założenia i cele przedmiotu: 
 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem 
matematycznego modelu, etapami jego budowania 
wraz z jego charakterystyką oraz z przykładowymi 
modelami

Symbol efektu 
Efekty uczenia się Symbol 

efektu 
kierunkoweg
oWIEDZA 

W_01 
Student zna i rozumie pojęcie matematycznego modelu procesu, etapy jego 
budowania oraz pojęcie przybliżonego rozwiązania wraz z określeniem błędu 
przybliżenia i jego własności. 

K_W01 

W_02 Zna i rozumie metody numerycznego rozwiązywania równań algebraicznych, 
układów równań liniowych oraz równań różniczkowych zwyczajnych. K_W01  

W_03 Zna i rozumie metody numeryczne przybliżania wartości pochodnych oraz całek 
oznaczonych. K_W01  

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi skonstruować model matematyczny procesu i wybrać odpowiednie dla 
danego zagadnienia metody numeryczne oraz je zaimplementować. 

K_U01, 
K_U06

U_02 
Potrafi posługiwać się metodami wbudowanymi MatLab znajdującymi rozwiązanie 
równań algebraicznych, układów równań liniowych oraz równań różniczkowych 
zwyczajnych oraz wartości pochodnych oraz całek oznaczonych.

K_U01 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (18 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (12 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność rozwiązywania równań algebraicznych, układów równań liniowych i równań różniczkowych 
zwyczajnych oraz znajomość podstaw programowania.  

Treści modułu kształcenia: 
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1. Pojęcia matematyki obliczeń naukowych. Matematyczny model procesu. Pojęcie przybliżonego 
rozwiązania zagadnienia. Etapy modelowania  

2. Błędy obliczeń numerycznych. Błąd względny i bezwzględny. Podstawowe źródła błędów. Ogólna postać 
błędu. Zapis maszynowy liczby zmiennoprzecinkowej i błędy operacji na tych liczbach. Propagacja błędu. 
Typy zmiennych języka MatLab. 

3. Metody przybliżonego rozwiązania równań algebraicznych.  Metoda bisekcji. Metoda interpolacji liniowej. 
Warunki zbieżności metod numerycznych. Metoda iteracji. Metoda Newtona- Rapsona. Porównanie 
zbieżności metod 

4. Metody numerycznego rozwiazywania układów równań liniowych. Metoda eliminacji Gaussa. 
Dekompozycja LU. Metoda Crout’a (Thomasa). Funkcje wbudowane MatLab znajdowania pierwiastków 
równań algebraicznych. Metoda iteracji Jakobiego. Metoda iteracji Gaussa-Seidla. Metoda relaksacji 

5. Interpolacja i aproksymacja zbioru danych eksperymentalnych. Interpolacja za pomocą wielomianów. 
Wzór interpolacyjny Lagrange’a. Interpolacja Newtona dla węzłów równoodległych. Interpolacja wielomianami 
sklejanymi.. Zasady doboru odpowiedniej funkcji aproksymującej. Określenie dokładności aproksymacji. 
Regresja liniowa. Aproksymacja wielomianem. Wbudowane funkcje MatLab. 

6. Metody numeryczne przybliżania pochodnych. Wzór Taylora. Wzór Stirlinga. Różnice centralne. Funkcje 
wbudowane MatLab obliczania pochodnych funkcji. 

7. Metody numeryczne przybliżania wartości całek oznaczonych. Wzór Prostokątów. Kwadratury Newtona-
Cotesa. Metody Simpsona. Funkcje wbudowane MatLab obliczania wartości całek. 

8. Metody jednokrokowe numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych rzędu 
pierwszego. Metoda Euler’a. Metoda Heun’a. Metoda Rungego - Kutty (rząd 3,4,5). Metoda Rungego-Kutta-
Fehlberga. Funkcje wbudowane MatLab ode45(), ode23(). 

Literatura podstawowa: 

1. Krzyżanowski Piotr, Obliczenia inżynierskie i naukowe , PWN ,2016 

2. Zenon Fortuna, Bohdan Macukow, Janusz Wąsowski , Metody numeryczne, PWN, Warszawa, 2017 

3. B. Pańczyk,E. Łukasik,J. Sikora,T.Guziak Metody numeryczne w przykładach, Politechnika Lubelska, 2012  

Literatura dodatkowa: 
1. R. Pratap „MatLab 7 dla naukowców i inżynierów”, PWN, 2007. 

2. D. Kincaid, W. Cheney „Analiza numeryczna”, WNT, 2006. 
3. W.Y.Yang, W.Cao, T, Chung, J. Morris “Applied Numerical Methods Using MatLab”, Wiley-Interscience, 

2005. 
4. M. Stachurski „Metody numeryczne w programie Matlab”, Mikom, 2003. 
5. A. Zalewski, R Cegiełka „ MatLab- obliczenia numeryczne i zastosowania”, Nakom, Poznań, 1996

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratorium komputerowe wykorzystujące 
środowisko obliczeń naukowych MatLab. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań 
laboratoryjnych 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01÷ W_03 będą weryfikowane kolokwium pisemnym na ostatnim wykładzie.  
Przykładowe pytania: 
• Jakimi właściwościami powinien cechować się prawidłowo skonstruowany algorytm numeryczny. Opisz te 

właściwości szczegółowo. 
• Określ, czym jest aproksymacja, ekstrapolacja i interpolacja. Czym jest zjawisko Rungego? 
• Opisz trzy metody numerycznego przybliżania wartości całek oznaczonych. Jakie są pomiędzy nimi 

podobieństwa, a jakie różnice? 
 



7 

Efekty U_01÷ U_02 sprawdzane będą na bieżąco, na każdych zajęciach poza pierwszym i ostatnim poprzez 
implementacje w środowisku MatLab algorytmów rozwiązujących zadnia. 

• Napisz skrypt aproksymujący dane x=[0.955  1.380  1.854  2.093  2.674   3.255]; y=[5.722  4.812  4.727  

4.850  5.011  5.253]; funkcją postaci xaxa
x

a
x
a

y 4
2

3
2

2
1 +++= . Podaj wzór funkcji. Podaj również wzór 

wielomianu interpolującego powyższe dane. 
• Napisz funkcję function [x, y] = RK(f, tspan, y0, n) rozwiązującą równanie różniczkowe rzędu pierwszego 

metodą Rungego-Kutty. Następnie uruchom funkcję dla przykładu 0' =−− yxy  w przedziale [0,5] z 
warunkiem początkowym 1)0( =y    
 

Tematyka zajęć laboratoryjnych zostanie podana, co najmniej tydzień przed zajęciami.  

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zajęć laboratoryjnych

 i jednego kolokwium pisemnego przeprowadzonego na ostatnim wykładzie. Na zaliczenie laboratorium składają się 
oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim, za które można uzyskać 
maksymalnie 60pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych następuje w przypadku uzyskania, co najmniej 30pkt.  

 Za pisemne kolokwium można na nim uzyskać do 40 pkt. Zaliczenie kolokwium jest możliwe po uzyskaniu, 
co najmniej 20 pkt. Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) może być następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Poprawy: 
Uzyskanie poprawkowego zaliczenia laboratoriów oraz wykładu możliwe jest w tracie sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 18 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 9 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 4 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium 4 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 12 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
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Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Modelowanie i analiza systemów informatycznych 

Nazwa w języku angielskim:   Modeling and Analysis of Information Systems 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   Pierwszy  

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Marek Pilski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Marek Pilski,  
Dr hab. Krzysztof Szkatuła 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem 
matematycznego modelu, etapami jego budowania 
wraz z jego charakterystyką oraz z przykładowymi 
modelami

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol 
efektu 
kierunkoweg
oWIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia w modelowaniu i analizie systemu 
informacyjnego, a także rolę zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa oraz istotę 
realizacji procesów informacyjno-decyzyjnych organizacji.

K_W04 

W_02 
Zna i rozumie zasady tworzenia i wykorzystania architektury informacyjnej 
przedsiębiorstwa oraz podstawowych modeli formalnych architektury 
korporacyjnej. 

K_W04 

W_03 Zna i rozumie zadania oraz podstawowe metody i narzędzia planowania i analizy 
systemów informacyjnych a także modelowania systemu informacyjnego K_W04 

W_04 Zna i rozumie podstawowe metody i techniki wykorzystywane w podejściu 
strukturalnym modelowania systemów informatycznych K_W04 

W_05 Zna rozumie podstawowe metody i techniki wykorzystywane w podejściu 
obiektowym modelowania systemów informatycznych K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi opracować prezentację obrazującą podstawowe metody i techniki 
modelowania systemów informatycznych w podejściu strukturalnym i obiektowym 
oraz zaprezentować ją i przeprowadzić merytoryczną dyskusję dotyczącą 
prezentacji. 

K_U01, 
K_U03 

U_02 Potrafi wykorzystać metody podejścia strukturalnego i obiektowego do analizy i 
tworzenia modelu przykładowego systemu informatycznego

K_U08, 
K_U11

U_03 
Potrafi realizować prosty projekt obejmujący wykonanie analizy i modelowania 
prostego systemu informatycznego wykorzystując podejście strukturalne i 
wybrane narzędzie typu CASE (Oracle Designer).

K_U11, 
K_U08 
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U_04 
Potrafi zaprezentować wyniki realizacji projektu związanego z analizą i 
modelowaniem systemu informatycznego wykonanego przy użyciu wybranych 
narzędzi CASE 

K_U06, 
K_U09 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi w sposób kreatywny i krytyczny analizować posiadane zasoby 
informacyjne, realizować w grupie oraz indywidualnie zadania projektowe oraz 
przekazywać w sposób zrozumiały własne opinie dotyczące wyników prac. 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (22 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (12 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji gospodarczych i problematyką zarządzania nimi, 
a ponadto zasad i reguł inżynierii oprogramowania

Treści modułu kształcenia: 

1. Modelowanie systemu informacyjnego przedsiębiorstwa i metody i techniki modelowania 
systemów informacyjnych. Procesy budowy modelu. Modele modułowe systemu informacyjnego. 
Modele przepływu informacji. Hierarchia modelu. Charakterystyka obiegu informacji w organizacji.  
System informacyjny a informatyczny, pojęcia: informacja, system, model. Podejścia do analizy i 
modelowania (strukturalne, obiektowe, społeczne) 

2. Wykorzystanie narzędzi CASE w analizie i modelowaniu. Klasyfikacja narzędzi CASE. 
Charakterystyka narzędzi CASE (Oracle Designer w tym Repository Object Navigator oraz IBM Rational 
Software Modeler) 

3. Podejście strukturalne. Modelowanie hierarchii i zależności funkcji. Metody modelowania funkcji 
przedsiębiorstwa i systemów. Diagram hierarchii funkcji - tworzenie i przykłady. Powiązania, następstwa 
funkcji, zależności informacyjne i prawne. Diagram zależności funkcji - tworzenie i przykłady 

4. Podejście strukturalne. Modelowanie danych i procesów. Cele i metody opisania potrzeb 
informacyjnych. Diagram związków encji - tworzenie i przykłady. Określenie zależności pomiędzy 
procesami w przedsiębiorstwie. Diagramy przepływu danych - elementy, tworzenie i przykłady. 
Klasyfikacja (kontekstowe, zerowe i szczegółowe) – przykłady 

5. Podejście obiektowe.  Modelowanie przypadków użycia (analiza funkcjonalna). Podstawowe 
pojęcia. Strukturalizacja przypadków użycia. Diagram przypadków użycia - tworzenie i przykłady 

6. Podejście obiektowe.  Budowa statycznego modelu klas i dynamicznego modelu zachowań. 
Identyfikacja klas i obiektów. Identyfikacja związków klas i obiektów. Identyfikacja i definiowanie pól. 
Diagramy klas i obiektów - tworzenie i przykłady. Identyfikacja i definiowanie metod i komunikatów. 
Analiza scenariuszy. Modelowanie przejść stanów. Diagramy stanów, aktywności i interakcji - tworzenie i 
przykłady 

7. Oracle Designer. Tworzenie diagramu przepływu procesów, diagramu przepływu danych i 
diagramów związków encji. Utworzenie nowego procesu podstawowego, dodanie do diagramu 
procesów wyzwalaczy i wyników. Dekompozycja wybranych kroków procesów. Definiowanie przepływu 
danych. Dodanie nowych encji i utworzenie relacji pomiędzy encjami. Definiowanie atrybutów dla encji. 
Definiowanie domen i przypisanie domen wybranym atrybutom. 

8. Oracle Designer. Tworzenie hierarchii funkcji i definiowanie użyć funkcja-encja. Utworzenie 
nowego diagramu i dodanie funkcji podrzędnych z Repozytorium. Definiowanie własnych funkcji. 
Określenie użyć encji dla funkcji w Function Hierarchy Diagrammer. Budowa macierzy użyć Funkcja-
Encja. Analiza modelu. Definiowanie użyć funkcja-atrybut. Określenie użyć atrybutów dla funkcji w 
Function Hierarchy Diagrammer. 

9. IBM Rational Software Modeler. Budowanie diagramów przypadków użycia. Zapoznanie się ze 
interfejsem i strukturą projektu RUP. Dodawanie aktorów do diagramu. Wstawienie przypadków użycia. 
Dodawanie powiązań pomiędzy komponentami diagramu. 

10. IBM Rational Software Modeler. Budowanie diagramu klas i diagramów interakcji. Dodawanie klas 
do diagramu. Przypisanie klasom atrybutów i operacji oraz utworzenie relacji pomiędzy klasami. 
Utworzenie diagramów sekwencji i współdziałania. Dodanie nowych obiektów i komunikatów. 
Sprawdzenie poprawności modelu. 

11. IBM Rational Software Modeler. Budowanie diagramów stanów i diagramów komponentów i 
rozmieszczenia. Dodanie stanów do diagramu i definiowanie akcji. Utworzenie linii przejść. Dodawanie 
nowych komponentów diagramu i powiązań pomiędzy komponentami. Generowanie kodu źródłowego.  
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Literatura podstawowa: 
1. Barker R. Longman, C. CASE* Method: modelowanie funkcji i procesów, Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne, Warszawa 2001 
2. Dąbrowski W., Stasiak A., Wolski M.: Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 w 

praktyce, PWN, Warszawa 2007  

Literatura dodatkowa: 
1. Płodzień J, Stemposz E.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych, Wyd. PJWSTK, 

Warszawa 2003 
2. Roszkowski J.: Analiza i projektowanie strukturalne, Helion. Warszawa 2002 
3. Sęczyn S. (red): Analiza i modelowanie systemu informacyjnego przedsiębiorstwa - wybrane 

zagadnienia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000  
4. Wolski M., Pilski M., Project Estimation Using the Use Case Points Method When Using Enterprise 

Architect, Studia Informatica. Systems and information technology, volume 1-2(14)2010, Publishing 
House of University of Podlasie, Siedlce 2010

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria wspomagane technikami 
komputerowymi (Oracle Designer i Rational Software Modeler). Zamieszczanie na stronach internetowych 
problemów i zadań laboratoryjnych.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
Efekt U_01 sprawdzany będzie podczas prezentacji metod strukturalnych i obiektowych w styczniu. 
Przykładowy temat prezentacji sprawdzający efekt U_01: 

• Opracuj prezentację przedstawiającą model strukturalny Systemu Informatyczno  [uzgodniony zakres 
funkcjonalny] uwzględniający cztery podstawowe modele: Model procesu, Model związków encji, Model 
przepływu danych, Hierarchię funkcji wraz z definicją użyć Funkcja-Encja i Funkcja-Atrybut . 

Efekty U_02 – U_05 oraz K_01 sprawdzane będą podczas oceny udziału w laboratoriach i oceny zadań 
realizowanych w toku zajęć laboratoryjnych. 
Przykładowe zadania sprawdzające efekt U_02: 

• Wskaż rodzaj diagramu i scharakteryzuj jego elementy służący do analizy wymagań funkcjonalnych w 
podejściu obiektowym 

• Wskaż rodzaj diagramu i scharakteryzuj jego elementy służący do analizy wymagań funkcjonalnych w 
podejściu strukturalnym 

Przykładowe zadania sprawdzające efekt U_03: 
• Zaproponuj i wykonaj model hierarchii funkcji i związków encji dla procesu „zatrudnienia nowego 

pracownika” uwzględniając użycia danych encji przez funkcje. Wykorzystaj narzędzie Oracle Designer 
Przykładowe zadania sprawdzające efekt U_04: 

• Zaproponuj i wykonaj model przypadków użycia dla funkcji systemowych związanych z „zatrudnieniem 
nowego pracownika”, utwórz również statyczny model klas zaangażowanych w realizację powyższej 
funkcjonalności oraz model dynamiczny: diagram sekwencji w kontekście realizacji tego przypadku 
użycia. Wykorzystaj narzędzie IBM Rational Software Modeler. 

Przykładowe zadania sprawdzające efekt U_05: 
• Wymień i omów zastosowanie diagramów stosowanych w analizie i modelowaniu systemów podejścia 

obiektowego 
• Wymień i omów zastosowanie diagramów stosowanych w analizie i modelowaniu systemów podejścia 

strukturalnego 
• Omów znane Ci diagramy modelowania wymagań funkcjonalnych systemu informatycznego 

 
Efekty W_01 – W_05 sprawdzane będą na egzaminie w sesji egzaminacyjnej. 
Przykładowe zadania sprawdzające efekt W_01: 

• Scharakteryzuj i porównaj pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego 
• Przedstaw cele i funkcje modelu 
• Wymień fazy cyklu życia systemu informatycznego 

Przykładowe zadania sprawdzające efekt W_02: 
• Omów zasady tworzenia i wykorzystania architektury informacyjnej przedsiębiorstwa 

Przykładowe zadania sprawdzające efekt W_03:
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• Opisz charakterystyczne cechy narzędzi CASE 
• Przedstaw zadania analizy i modelowania systemów informatycznych 

Przykładowe zadania sprawdzające efekt W_04: 
• Wymień i opisz metody modelowania SI w podejściu strukturalnym 
• Wymień i opisz techniki modelowania SI w podejściu strukturalnym 

Przykładowe zadania sprawdzające efekt W_05: 
• Wymień i opisz metody modelowania SI w podejściu obiektowym 
• Wymień i opisz techniki modelowania SI w podejściu obiektowym 

 
Przykładowe zadania sprawdzające efekt K_01: 

• Dla wskazanego procesu biznesowego wskaż i uzasadnij, które kroki procesu biznesowego nie mogą 
być implementowane w formie oprogramowania 

• Przedstaw wybrane podejścia modelowania wymagań funkcjonalnych systemu informatycznego

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanej prezentacji według schematu: 

• Regularne zajęcia – 50 pkt.,  
• Przedstawienie prezentacji – 20 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 26 pkt., przedstawienie prezentacji – co najmniej 11 pkt. Na 
tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 70 pkt. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po 
zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest 
następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Poprawy: 
Po jednej poprawie ocenianych zadań laboratoryjnych do końca zajęć regularnych. Dwie poprawy prezentacji w 
sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 22 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 15 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
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Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 12 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 3 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Zastosowania Informatyki I 

Nazwa w języku angielskim:   Computer Science Applications I 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski, prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi 
zastosowaniami informatyki.  

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie zagadnienia z zakresu  zastosowań informatyki w gospodarce, 
wojsku, nauce, rolnictwie, zarządzaniu, administracji, bankowości, itp. Potrafi 
wyróżniać nowe zastosowania informatyki.

K_W08 

W_02 
Zna i rozumie zagadnienia z zakresu z komputeryzacji, informatyzacji i 
robotyzacji w wybranych obszarach zastosowań informatyki w gospodarce, w 
szczególności w elektroenergetyce.

K_W08 

W_03 
Zna i rozumie zagadnienia z zakresu zastosowań informatyki w robotyce, w 
szczególności w zakresie elastycznych systemów produkcyjnych i fabryk 
bezludnych

K_W08 

W_04 Zna i rozumie zagadnienia z zakresu potrzeby zastosowań nowych technologii 
informatycznych, w tym komputerów kwantowych, itp. K_W08 

W_05 
Zna i rozumie zagadnienia z zakresu komputerowego wspomagania 
procesów, w tym m.in. CAD, CAM, CAQ, CAE, itp. oraz wykorzystania wielkich 
środowisk informatycznych (MATLAB, SAP, SAS, STATISTICA, itp.) w 
prowadzeniu prac typu Badania + Rozwój + Wdrożenia

K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi formułować i opisywać inżynierskie zastosowania informatyki K_U01, K_U03 

U_02 
Potrafi wykorzystywać wiedzę dotyczącą nowoczesnych środowisk 
informatycznych w specyfikacji nowych kierunków zastosowań informatyki z 
punktu widzenia prowadzenia programów badawczych, rozwojowych i 
wdrożeniowych 

K_U01, K_U10  

U_03 
Potrafi porównywać i wyciągać wnioski z różnych sposobów zastosowania 
informatyki w gospodarce, rolnictwie, wojsku, medycynie, bankowości, 
energetyce, itp. 

K_U09,  K_U05 
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U_04 Potrafi ocenić przydatność różnych środowisk programistycznych do 
projektowania, modelowania i symulacji nowych systemów, urządzeń, itp. K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi współdziałać w grupie i ma świadomość wagi zachowania się w sposób 
profesjonalny (inżynierski) z skłonnością do  przejawiania inicjatywy oraz 
przestrzegania zasad etyki zawodowej. 

K_K01 

K_02 Potrafi wykorzystywać zastosowania informatyki w pracy innowacyjnej i 
twórczej. K_K02 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (22 godz.), Zajęcia seminaryjno-laboratoryjne (20 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), Zajęcia seminaryjno-laboratoryjne (12 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
1. Umiejętność samodzielnego korzystania na najwyższym poziomie z dowolnego oprogramowania 

użytkowego, w tym z MS Office. 
2. Umiejętność korzystania z dowolnych wielkich środowisk  programistycznych typu: MATLAB, SPHINX, SAS, 

SAP, MATHEMATICA, STATISTICA, STATGRAPH, itp. 
3. Umiejętność identyfikacji, modelowania, symulacji i badania wrażliwości systemów wielkich tej klasy jak 

system elektroenergetyczny, system telekomunikacyjny, system ciepłowniczy, system gazowy, system 
paliwowy, system transportowy, system ruchu drogowego, system logistyki, system magazynowania, system 
przeładunku, itp. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Wprowadzenie do robotyki,  generacje robotów, roboty mobilne, roboty humanoidalne, itp. rozwój 

manipulatorów przemysłowych i robotów,  elastyczne systemy produkcyjne i fabryki bezludne, modelowanie 
robotów, prawa robotyki, stopnie swobody, składanie układów, elastyczne stacje i systemy obróbkowe, 
elastyczne systemy produkcyjne, komputerowa integracja wytwarzania, 

2. Wspomaganie sterowania i zarządzania w elektroenergetyce, ewolucja systemu elektroenergetycznego 
w Polsce, problemy przyszłości elektroenergetyki, rozbudowa systemów informatycznych w dziedzinach 
przesyłu, dostępu i przetwarzania, smart mattering, smart grid, itp. 

3. Wspomaganie zarządzania systemami wielkimi, Modelowanie systemów w czasie rzeczywistym, 
Symulacja zagrożeń i awarii, Systemy ekspertowe, sztuczne sieci neuronowe i algorytmy ewolucyjne w 
systemach sterowania i zarządzania. 

4. Inteligentny samochód, maszyna, system, port przeładunkowy (morski, lotniczy, drogowy, itp.), 
Wspomaganie hamowania, Inne systemy wspomagające pracę systemu, itp. 

5. Systemy zarządzania kryzysowego, rodzaje centrów zarządzania kryzysowego i powiadamiania 
ratunkowego w Polsce, przykładowa struktura centrum zarządzania kryzysowego. 

6. Systemy informatyczne w medycynie, modele informacyjne jednostek opieki medycznej, akwizycja 
danych medycznych, przetwarzanie danych obrazowych, medyczne systemy doradcze, medyczne systemy 
informacyjne, sztuczna nerka, sztuczne serce, sztuczna ręka, itp.  

7. Informatyczne systemy bankowe, etapy rozwoju informatyki bankowej, cechy systemów bankowych, 
klasyfikacja systemów bankowych, Operacyjne systemy zorientowane na księgowość, produkty, klienta, 
Architektura bankowych systemów informatycznych, Modele scoringowe. 

8. Informatyczne systemy w skarbowości (podatkowej i celnej), etapy rozwoju informatyki skarbowej, 
cechy systemów skarbowych, eDeklaracje, POLTAX, POLTAX 2B, CELINA, itp. 

9. Komputerowe wspomaganie procesów, Sposoby komputerowego wspomagania, Środowiska typu: CAD, 
CAM, CAE, CAQ, itp., Systemy inteligentne we wspomaganiu działań ludzkich. 

10. Komputerowe metody identyfikacji, modelowania, symulacji, itp., Identyfikacja, modelowanie i 
symulacja w środowisku MATLABA, Identyfikacja, modelowanie i symulacja w środowisku SPHINX, 
Identyfikacja, modelowanie i symulacja w innych środowiskach informatycznych (SAS, SAP, itp.). 

11.  Nanoinformatyka i informatyka kwantowa, Kubit, rejestr kwantowy, bramki kwantowe, obliczenia 
kwantowe, algorytmy kwantowe, metody sztucznej inteligencji inspirowane informatyka kwantową, rozwój 
komputerów kwantowych, komputery jednokubitowe i komputery wielokubitowe, realizacje praktyczne 
komputerów kwantowych, itp.  

12. Fabryki bezludne, Od manipulatorów i robotów do fabryk bezludnych, Przykłady współczesnych fabryk 
bezludnych, Model systemu elektroenergetycznego jako fabryki bezludnej. 

Literatura podstawowa: 

1. Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Warszawa 2007. 
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2. Zdanowicz R., Podstawy robotyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2012. 
3. Wiśniewska J., Sawerwain M., Informatyka kwantowa. Wybrane obwody i algorytmy. WN PWN. Warszawa 

2015. 

Literatura dodatkowa (przykłady): 

1. Hirvensalo M.: Algorytmy kwantowe. WSziP. Warszawa 2004 
2. Honczarenko J., Elastyczna automatyzacja wytwarzania, obrabiarki i systemy obróbkowe, Warszawa 

2000. 
3. Matuszyk A., Credit scoring, Warszawa 2004 
4. Rudowski R., Informatyka medyczna, PWN, Warszawa 2006. 
5. Szkodny T., Dynamika robotów przemysłowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN. Gliwice 2013. 
6. Wojtachnik R.: Elektroniczna wymiana dokumentów. Handel, usługi, logistyka, finanse. MIKOM. Warszawa 

2004 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 
Wykład wspomagany technikami multimedialnymi z aktywna komunikacją ze studentami. Przewiduje się 
możliwość przygotowania artykułu i ewentualnie referatu przez studentów na zaproponowany przez studenta 
temat z zakresu wiedzy objętej wykładem.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty  W_01,  W_02, W_03, W_04, W_05, U_01, U_02, U_03 oraz U_04 sprawdzane będą jednokrotnie, 
podczas przygotowywania, prezentacji, dyskusji i własnej publikacji z zakresu zadania indywidualnego z 
zastosowań informatyki w konkretnej dziedzinie. 
Efekty K_01 i K_02  sprawdzane będą przy każdym kontakcie ze studentem na wykładach, konsultacjach, 
sprawdzianie oraz podczas opracowywania zagadnienia indywidualnego typu: „Zastosowania informatyki w …”
Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocena końcowa jest średnią z oceny uzyskanej z kolokwium pisemnego 
przeprowadzanego na ostatnich zajęciach wykładowych oraz z oceny uzyskanej z zajęć seminaryjno-
laboratoryjnych. Możliwość przystąpienia do kolokwium istnieje po zaliczeniu zajęć seminaryjno-laboratoryjnych. 
Na zaliczenie zajęć seminaryjno-laboratoryjnych składają się oceny cząstkowe uzyskane z ustalonej z 
prowadzącym  tematyki samodzielnie przygotowanej przez każdego studenta w postaci pisemnej, z których można 
uzyskać maksymalną liczbę punktów odpowiednio z:  konspektu – 10 pkt., referatu – 20 pkt., tekstu prezentacji –
30 pkt., wygłoszenia prezentacji – 30 pkt i jego obrony na zorganizowanym Seminarium z Zastosowań Informatyki 
– 10 pkt.  W przypadku najlepiej opracowanej tematyki studenci zostaną wyróżnieni możliwością przygotowania 
profesjonalnego artykułu do renomowanych czasopism krajowych i zagranicznych. Ponadto będą punktowane 
m.in. aktywność studentów na wykładach oraz podejmowana dyskusja na zajęciach seminaryjnych. 
Ocena z zajęć seminaryjno-laboratoryjnych oraz z kolokwium, w zależności od sumy uzyskanych punktów może 
być następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 
0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 
51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 
61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

Zaliczenie zajęć seminaryjno-laboratoryjnych oraz kolokwium następuje w przypadku uzyskania co najmniej 51 
pkt. Przewiduje się dodatkowe punkty z tytułu aktywności studenta na wykładach, dyskusji na seminariach, 
napisania artykułu i wyróżnienie studenta po uzyskaniu co najmniej 101 pkt. z przedmiotu w drodze możliwości 
przygotowania artykułu pod kierunkiem prowadzącego do druku w czasopiśmie naukowym, popularnonaukowym, 
bądź w wersji elektronicznej na stronie kół naukowych funkcjonujących na kierunku informatyka na Wydziale Nauk 
Ścisłych. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 22 godz. 
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Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
seminaryjno-laboratoryjnych 15 godz. 

Udział w konsultacjach  8 godz. 
Przygotowanie się do kolokwium i obecność na 
kolokwium 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 12 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach 3 godz. 
Przygotowanie się do kolokwium i obecność na 
kolokwium 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Inteligentne Systemy Agentowe 

Nazwa w języku angielskim:   Intelligent Agent Systems 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Mirosław Szaban 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Mirosław Szaban 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów 
aktualnego stanu wiedzy dotyczącej systemów 
agentowych i wieloagentowych w szczególności ich 
inteligentnych zachowań realizowanych przez 
algorytmy inspirowane Naturą. Podczas 
laboratoriów studenci nabędą umiejętności 
projektowania, implementacji i stosowania 
algorytmów inspirowanych Naturą w stopniu 
wystarczającym do stosowania ich do 
poszukiwania rozwiązań w dużych przestrzeniach 
danych.  

Symbol efektu 
Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student zna definicję agenta, standardy systemów agentowych, 
wieloagentowych, ich rolę, budowę i zastosowania we współczesnych 
zadaniach, tj: w poszukiwaniu, przetwarzaniu, zarządzaniu informacją 
oraz w modelowaniu systemów.

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W05, 

K_W08 

W_02 
Student wie czym są inteligentne systemy agentowe, jakie są ich 
zastosowania współczesne i skąd bierze się inteligencja agentów.  

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W05, 
K_W7, K_W08

W_03 
Student zna standardy i różne rodzaje algorytmów inspirowanych 
procesami zachodzącymi w Naturze. Zna standardy i problemy 
optymalizacyjne oraz transportowe, w których może być zastosowany 
agent z inteligencją opartą na algorytmach inspirowanych Naturą.

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W05, 
K_W07, K_W08 

W_04 Zna wybrane elementy teorii gier – Dylemat więźnia, oraz jego 
zastosowania w rozwiązywaniu problemów życia współczesnego.  

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W05, 

K_W08

W_05 Zwie czym są automaty uczące się i automaty komórkowe, zna ich 
klasyfikację i zastosowanie. 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W05, 

K_W08
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 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi korzystać z wybranych środowisk programistycznych i ich bibliotek 
pod kątem ich wykorzystania w projektowaniu systemów agendowych i 
algorytmów inspirowanych Naturą.

K_U01, K_U05, 
K_U06, K_U07, 
K_U09, K_U011

U_02 

Potrafi zaimplementować podstawowe algorytmy inspirowane Naturą 
związane z optymalizacją współczesnych problemów. Potrafi rozwiązywać 
problemy optymalizacyjne i transportowe z użyciem algorytmów 
inspirowanych procesami zachodzącymi w Naturze: zakodować instancję 
problemu, dobierać operatory i parametry algorytmów, dokonać analizy 
otrzymanych wyników. 

K_U01, K_U05, 
K_U06, K_U07, 
K_U09, K_U011 

U_03 
Potrafi dokonać analizy i właściwie dobrać algorytm do efektywnego 
rozwiązania postawionego problemu. 

K_U01, K_U05, 
K_U06, K_U07, 
K_U09, K_U011

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do uznania 
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej informatyka z 
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społeczeństwa zwracając 
szczególna uwagę na dorobek zawodu informatyka. 

K_K04 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (22 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (12 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność podstaw programowania, programowania obiektowego i sztucznej inteligencji. 

Treści modułu kształcenia: 
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1. Systemy agentowe. Definicja agenta, agenta programowego. System agentowy. System wieloagentowy. 
Inteligentny system agentowy (inteligencja agenta). 

2. Skąd wziąć inteligencję agenta? Wprowadzenie do algorytmów inspirowanych przez Naturę.
Optymalizacja funkcji i optymalizacja kombinatoryczna. Problemy NP-trudne. Przegląd algorytmów 
inspirowanych przez Naturę. Reprezentacja i populacja początkowa. Kodowanie osobnika. Funkcja oceny.

3. Algorytmy Ewolucyjne I: (Klasyczny) Algorytm Genetyczny (AG). Podstawowe założenia. Pojęcia 
genetyczne ich znaczenie. Rodzaje algorytmów genetycznych. Funkcja oceny i operatory genetyczne. 
Parametry i wyniki obliczeń. Podstawowe założenia. Modyfikacje klasycznego AG. Algorytm Genetyczny 
(Modyfikowany). Rodzaje selekcji, krzyżowania i mutacji. Dobór parametrów selekcji, krzyżowania i 
mutacji. Porównanie wyników różnych selekcji, krzyżowania i mutacji. Wpływ rodzaju selekcji, krzyżowania 
i mutacji na uzyskane wyniki działania algorytmu ewolucyjnego.  

4. Algorytmy Ewolucyjne II: Analiza algorytmu genetycznego. Rząd i długość schematu w AG. 
Twierdzenie o schematach. Rozwiązywanie problemów przy pomocy algorytmu genetycznego. Dobór 
operatorów. Dobór parametrów. Poszukiwanie rozwiązania (uruchamianie algorytmu genetycznego). 
Analiza i dokumentacja wyników. Stosowanie algorytmu genetycznego do rozwiązania problemu TSP 
(biblioteki standardowe). 

5. Algorytmy Ewolucyjne III. Strategie Ewolucyjne (SE). Założenia i operatory używane w SE. Rodzaje 
algorytmów SE. Zastosowania. Programowanie ewolucyjne (PE). Założenia i operatory PE. 
Zastosowania. Programowanie genetyczne (PG). Założenia i operatory PG. Zastosowania. 

6. Algorytmy Ewolucyjne V: Równoległe algorytmy genetyczne. Modele równoległych algorytmów 
genetycznych - klasyfikacja. Algorytmy równoległe - wyspowe. Algorytmy równoległe - dyfuzyjne. Modele 
hybrydowe. 

7. Dylemat Więźnia (DW). Teoria gier. Równowaga Nash’a. 2-osobowy (DW). Kodowanie Axelrod’a. N-
osobowy iteracyjny DW. Kodowanie Yao i Darwen’a. Strategie DW. Zastosowania. 

8. Algorytmy optymalizacyjne lokalnego przeszukiwania (jednego rozwiązania). Algorytm Optymalizacji 
Ekstremalnej (GEO). Algorytm największego wzrostu (HillClimbing). Algorytm symulowanego wyżarzania 
(Simulated Annealing). Algorytm Tabu (Tabu Search). 

9. Algorytmy optymalizacyjne globalnego przeszukiwania. Rój cząsteczek (Partical Swarm). Budowa 
cząsteczki. Funkcja prędkości cząsteczki. Konstrukcja algorytmu. Testy i analiza wyników. Algorytm 
mrówkowy (Ant Colonies). Opis problemu. Kodowanie osobnika. Feromony i ich znaczenie. Zastosowanie 
algorytmu mrówkowego do rozwiązywania problemów transportowych TSP (biblioteki standardowe).  

10. Automaty Komórkowe (AK). Koncepcje automatów komórkowych 1D i 2D. Budowa automatu 
komórkowego 1D. Algorytm działania – reguła AK. Klasyfikacja automatów komórkowych 1D Budowa 
automatu komórkowego 2D. Konstrukcja Game of Life – przykładu działania automatu komórkowego 2D. 
Algorytmy ewolucyjne i automaty komórkowe. Zastosowania. 

Literatura podstawowa: 

1. Z. Michalewicz, Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, 2010 
2. L. Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, 2016 
3. Z. Michalewicz, D. B. Fogel, Jak to rozwiązać czyli nowoczesna heurystyka, WNT, 2006 
4. David A. Goldberg, Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, 2003 

Literatura dodatkowa: 

1. J. Arabas, Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, 2001 
2. Materiały z dorocznych międzynarodowych konferencji: GECCO, CEC, PPSN 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratorium komputerowe wykorzystujące 
środowiska i aplikacje programistyczne. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów, zadań oraz 
materiałów ćwiczeniowych.  
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Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_05 oraz K_01 i K_02 sprawdzane będą na pisemnym kolokwium jako zagadnienia teoretyczne z 
wykładu. Przed kolokwium studenci będą mieli dostęp do pełnej listy pytań. Przykładowe pytania:  

• Czym są inteligentne systemy agentowe? 

• Jakie problemy należą do klasy problemów NP trudnych? 

• Podaj twierdzenie o schematach w AG. 

• Na czym polega równowaga Nash’a? 

• Jaką ogólną ideę poszukiwania rozwiązań realizuje algorytm GEO? 
 
Efekty U_01 – U_3 sprawdzane będą na bieżąco, na każdych zajęciach poza pierwszym i ostatnim w postaci zadań 
praktycznych. Tematyka następnego laboratorium będzie podana tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie 
podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować. Przykładowe zadanie: 
Znaleźć z dokładnością 0,001 taki argument (x), dla którego funkcja: F(x)= COS(20 * π * x) – SIN(x) przyjmuje 
maksimum (największą wartość) w przedziale <-4; 12>. Utworzyć aplikację, która bazując na algorytmie roju 
cząsteczek rozwiąże problem postawiony w zadaniu. Zmodyfikować algorytm w taki sposób, aby poprawić jego 
skuteczność w rozwiązywaniu problemów z wieloma rozwiązaniami lokalnymi. 
Parametry programu: 

• Liczba cząsteczek, 

• Liczba kroków czasowych (iteracji): T, 

• Wartości wag: c1, c2, c3, 

• Rozmiar sąsiedztwa – gdy bgt jest najlepszą cząsteczką w sąsiedztwie a nie globalnie. Sąsiedztwo (%) 
oznacza ile procent najbliżej położonych cząsteczek w populacji należy do sąsiedztwa, 

Utworzyć animację pokapującą położenie cząsteczek w każdej iteracji, oraz najlepszego bieżącego rozwiązania. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocenę końcowa zależy od liczby uzyskanych punktów w stosunku 60% 
z laboratorium oraz 40% wykład.  
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim. Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z 
poszczególnych form aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 31 pkt. Na tej formie zajęć student może 
maksymalnie uzyskać 60 pkt. 
Na ostatnim wykładzie przeprowadzane jest kolokwium, za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Wykład 
będzie zaliczony w przypadku uzyskania z kolokwium co najmniej 21 pkt.  
Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 
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Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 22 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 15 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 12 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 13 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Środowiska przetwarzania rozproszonego 

Nazwa w języku angielskim:   Distributed Processing Environment 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   do wyboru 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Ewa Szczepanik  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Szczepanik 

Założenia i cele przedmiotu: 
 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
wybranymi, ważniejszymi środowiskami 
rozproszonymi

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związanie z programowaniem 
rozproszonym K_W01, K_W05 

W_02 
Zna i rozumie klasyfikację środowisk programowania rozproszonego: 
środowiska oparte na gniazdach, obiektach rozproszonych, dokumentach, 
koordynacji; 

K_W01, K_W05 

W_03 Zna i rozumie środowiska programowania rozproszonego K_W05, K_W09 

W_04 Zna i rozumie zasady tworzenia prostych aplikacji  z użyciem gniazd w C#, w 
AdaSockets K_W05, K_W09 

W_05 
Zna i rozumie zasady tworzenia prostych i zaawansowanych aplikacji 
rozproszonych opartych na obiektach w środowisku Corba, w Java RMI, w 
MS.NET.Remoting.   

K_W01, K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Student potrafi napisać prostą aplikację z użyciem gniazd w C#, w 
AdaSockets. 

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_02 Potrafi napisać aplikację rozproszoną opartą na obiektach w środowisku 
Corba, w Java RMI, w MS.NET.Remoting.  

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_03 Potrafi wskazać różnice w programowaniu aplikacji rozproszonych w różnych 
środowiskach, potrafi stosować polityki bezpieczeństwa.

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w 
sposób ukierunkowany, by stawiać czoła konkretnym wyzwaniom projektowym K_K01 

K_02 Potrafi oceniać wartość informacji, szczególnie dostępnej w Internecie. K_K01 

K_03 Potrafi formułować własne opinie na temat korzystania z różnych środowisk 
programowania rozproszonego K_K01, K_K02 
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Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność programowania   

Treści modułu kształcenia: 
1. Wprowadzenie do środowisk programowania rozproszonego:  Definicje pojęć podstawowych, 

istota programowania rozproszonego, krótka historia środowisk programowania rozproszonego, 
zasady konstruowania programów rozproszonych w środowiskach homogenicznych, klasyfikacja 
środowisk programowania rozproszonego: środowiska oparte na gniazdach, obiektach rozproszonych, 
dokumentach, koordynacji;   

2. Środowiska programowania rozproszonego opartego na gniazdach: Mechanizm gniazd, 
przesyłanie danych bez tworzenia połączenia, wady komunikacji bezpołączeniowej, komunikacja przy 
użyciu połączeń, komunikacja synchroniczna, komunikacja asynchroniczna  

3. Programowanie rozproszone z użyciem gniazd w C#: Architektura NET.Sockets, definiowanie i 
implementowanie gniazd po stronie klienta i serwera, definiowanie i implementowanie mechanizmów 
komunikacji synchronicznej  

4. Programowanie rozproszone z użyciem gniazd w Ada 95: Architektura AdaSocktes, definiowanie i 
implementowanie gniazd po stronie klienta i serwera, definiowanie i implementowanie mechanizmów 
komunikacji synchronicznej i asynchronicznej miedzy gniazdami 

5. Programowanie oparte na obiektach rozproszonych w środowisku CORBA : Architektura 
CORBA, wprowadzenie do języka IDL, adapter POA, zasady tworzenia statycznych aplikacji serwera i 
klienta, zasady tworzenia dynamicznych aplikacji serwera i klienta 

6. Programowanie oparte na obiektach rozproszonych w środowisku Java RMI – cz. 1: Wirtualna 
maszyna Javy, architektura RMI, model polityki bezpieczeństwa w JDK. Menedżer bezpieczeństwa, 
definiowanie i implementacja interfejsu zdalnego 

7. Programowanie oparte na obiektach rozproszonych w środowisku Java RMI – cz. 2: 
Definiowanie i implementacja aplikacji klienta, definiowanie i implementacja aplikacji serwera, 
testowanie i uruchamianie aplikacji rozproszonej, dynamiczne ładowanie klas, porównanie Java RMI i 
CORBA. 

8. Programowanie oparte na obiektach rozproszonych w C# - cz. 1: Architektura MS.NET.Remoting, 
przekazywanie obiektów w MS.NET.Remoting, kanały komunikacyjne 
(System.Runtime.Remoting.Channels), tworzenie aplikacji rozproszonej w MS.NET.Remoting, 
tworzenie obiektu serwera, tworzenie obiektu klienta, konfigurowanie aplikacji rozproszonej. 

9. Programowanie oparte na obiektach rozproszonych w C# - cz. 2: Asynchroniczne wywoływanie 
obiektów oddalonych, delegaci, separowanie delegatów, wykorzystanie delegatów w wywoływaniu 
obiektów lokalnych, wykorzystanie delegatów w wywoływaniu obiektów oddalonych. 

10. Jini - środowisko oparte na koordynacji: Architektura Jini, komunikacja, procesy, nazewnictwo, 
synchronizacja, zwielokrotnianie, tolerowanie awarii, bezpieczeństwo.  

11. Klastry i ich rozwój: Rodzaje klastrów: klastry do przetwarzania danych, klastry serwerowe,Klastry 
HA, cechy technologii klastrowej, architektury klastrów, systemy operacyjne klastrów, wybrane 
realizacje klastrów obliczeniowych: Condor, Beowulf, DQS, MOsix, NVM.   

Literatura podstawowa: 
1. Tanenbaum A., van SteenM. (2006): Systemy rozproszone. Zasady i paradygmaty. WNT, 

Warszawa.  
2. Ben-Ari M. (1996): Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego. WNT, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 
1. Tanenbaum A. S. (1997): Rozproszone systemy operacyjne, PWN, Warszawa.  
2. Weiss Z., Gruzlewski T. (1993): Programowanie współbiezne i rozproszone w przykładach i 

zadaniach. WNT, Warszawa. 
3. Chappell D. (2007). Zrozumiec platforme .NET. Helion, Gliwice.  
4. Horstmann C.S., Cornell G. (2005): Java 2. Techniki zaawansowane. Helion, Gliwice.  
5. Perry S.C. (2007). C# i .NET. . Helion, Gliwice.  
6. Tardieu S. (2004): AdaSocktes reference manual. 

(www.rfc1149.net/download/adasockets/adasocktes.pdf).  
7. Barnaby T. (2002). Distributed .NET Programming in C#. Springer-Verlag, New York.
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8. Sawerwian M. (2002). CORBA. Programowanie w praktyce. Mikom, Warszawa. 
9. Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T. (1998): Systemy rozproszone. Podstawy i projektowanie. 

WNT, Warszawa.  
10. Stallings W. (2006). Systemy operacyjne. Struktura i zasada budowy. PWN, Warszawa.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria wspomagane technikami 
komputerowymi(Java, C#, Ada95, C++).  Zamieszczanie na stronach internetowych materiałów do wykładu 
oraz problemów i zadań laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_03 będą sprawdzane na egzaminie pisemnym. 
Egzamin składa się z części testowej wielokrotnego wyboru i pytań otwartych. Przykładowe pytania: 

• Podaj klasyfikację środowisk przetwarzania rozproszonego. Podaj przykłady środowisk. 
• Podaj typowy przebieg wymiany informacji między klientem i serwerem w transmisji połączeniowej i 

bezpołączeniowej. 
• Na czym polega komunikacja z użyciem połączenia?Wymień warstwy składające się na architekturę 

RMI. 
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do przykładowych zadań na egzamin.  
Podczas ćwiczeń laboratoryjnych sprawdzane będą efekty  U_01 -  U_03.  Przykładowe zadania 
Efekt U_01, U_03 
Przy pomocy gniazd  napisz aplikację obsługującą Czat w C# (w AdaSockets). 
Serwer akceptuje maksymalnie 15 klientów, obsługuje każdego w  
osobnym zadaniu. Klient wysyła wiadomość do innego klienta poprzez wysyłanie komend:  
login:wiadomość. 
 
Efekt U_02, U_03 
Napisz aplikację klienta i serwera w Java RMI realizującą funkcjonalność katalogu  
książek. Klient powinien mieć możliwość dodawania, edytowania oraz podglądu książek. Dodatkowo należy 
utworzyć metodę eksportującą katalog do pliku tekstowego, aby serwer, podczas ponownego uruchomienia, 
miał możliwość załadowania katalogu, bądź rozpoczęcia pracy z pustym katalogiem. Klient powinien jedynie 
wywoływać metody ze zdalnego obiektu. 
 
Zadania na następne laboratorium muszą być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na 
podstawie podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować.  
Efekty W_04, W_05,K_01-K_02 sprawdzane będą podczas prezentacji i oceny  zadania indywidualnego, które 
odbędzie się na ostatnich zajęciach laboratoryjnych w semestrze. 

Forma i warunki zaliczenia: 
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Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 26 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 7 
pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części 
składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach 
ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Projektowanie systemów rozproszonych 

Nazwa w języku angielskim:   Distributed Systems Design 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   do wyboru 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Szczepanik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Ewa Szczepanik 

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z projektowaniem 
systemów rozproszonych

Symbol 
efektu Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego
 WIEDZA  

W_01 Zna i rozumie zagadnienia na temat modelowania i identyfikacji systemów 
rozproszonych K_W05 

W_02 Zna i rozumie zagadnienia na temat środowisk przetwarzania rozproszonego, zna 
ich zalety i wady oraz obszary zastosowania K_W05 

W_03 Zna i rozumie zagadnienia na temat bezpieczeństwa systemów rozproszonych K_W05, K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi zaprojektować i zaimplementować system przetwarzania rozproszonego K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_02 Podczas projektowania rozproszonych systemów potrafi pozyskiwać potrzebne 
informacje z literatury, baz danych i innych źródeł 

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_03 Potrafi poznane metody i modele matematyczne wykorzystać do analizy i 
projektowania rozproszonych systemów informatycznych

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_04 
Potrafi przygotować dokumentację dotyczącą projektowanego systemu 
rozproszonego, przeanalizować jego działanie oraz przygotować prezentację na 
temat realizowanego zadania projektowego

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Projektując i implementując rozproszony system informatyczny jest gotów myśleć i 
działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, ma świadomość potrzeby 
krytycznej oceny proponowanych rozwiązań oraz jest gotów do uznania znaczenia 
wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz jest gotów do konstruktywnej krytyki w 
stosunku do działań swoich i innych osób, potrafi kierować zespołem

K_K01, K_K02, 
K_K04 

K_02 
Jest gotów do formułowania, przekazywania, inicjowania i współorganizowania 
działań na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego  —  m.in. poprzez 
środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć informatyki 

K_K02, K_K04 
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Treści modułu kształcenia: 
1. Wprowadzenie do systemów rozproszonych. Definicja pojęć podstawowych. Cele systemów 

rozproszonych: łączenie użytkowników, łączenie zasobów. Cechy systemów rozproszonych. Zalety systemów 
rozproszonych: współdzielenie zasobów, otwartość, współbieżność, skalowalność, odporność na awarie. 
wady systemów rozproszonych: złożoność, zabezpieczenie, trudność zarządzania, nieprzewidywalność. 

2. Architektury systemów rozproszonych. Architektury wieloprocesorowe. Architektury klient serwer. 
Architektury agentowe. Architektury oparte na obiektach rozproszonych. Architektury oparte na obiektach 
interoperablinych. Architektury oparte na dokumentach. Architektury oparte na obiektach koordynacji. 

3. Środowiska przetwarzania rozproszonego. Środowiska oparte na obiektach rozproszonych: CORBA, Java 
RMI, COM/DCOM. Środowiska oparte na obiektach interoperablinych: MS.NET Środowiska oparte na 
dokumentach: WWW, Lotus Notes. Środowiska oparte na komunikacji: TIB/Randezvous, Jini.\ 

4. Zagadnienia projektowania systemów rozproszonych Wprowadzenie. Podstawowe wymagania 
projektowe: komunikacja, usługi nazewnicze, synchronizacja rozproszona, spójność i zwielokranianie, 
rekonstrukcja i tolerowanie awarii, bezpieczeństwo. Wymagania użytkowników. 

5. Komunikacja w systemach rozproszonych Zdalne wywołanie procedury Wywołanie obiektu zdalnego 
Komunikacja oparta na komunikatach Komunikacja strumieniowa 

6. Usługi nazewnicze w systemach rozproszonych.  Jednostka nazewnictwa. Lokalizacja zasobów 
mobilnych. Usuwanie referencji bez odniesień. Przykłady: DNS, X.500 OSI. 

7. Synchronizacja rozproszona. Synchronizacja zegarów. Zegary logiczne. Stan globalny. Algorytmy elekcji. 
8. Współbieżność w systemach rozproszonych. Istota współbieżności, problem wzajemnego wykluczania. 

Rozproszony algorytm wzajemnego wykluczania. Problem zakładu fryzjerskiego. Zagłodzenie i 
zakleszczenie. Wykrywanie zakleszczeń. Algorytm bankiera. Zapobieganie zakleszczeniom. Problem pięciu 
filozofów. 

9. Spójność i zwielokrotnianie. Powody zwielokrotniania. Zwielokrotnianie obiektów. Zwielokrotnianie jako 
technika skalowania. Modele spójności nastawione na dane. Modele spójności nastawione na klienta. 
Protokoły rozpowszechniania. Protokoły spójności. 

10. Tolerowanie awarii w systemach rozproszonych. Modele awarii. Odporność procesów. Tolerowanie 
awarii. Hierarchiczne i grupowe maskowanie awarii.  

11. Szeregowanie procesów. Rodzaje szeregowania procesów długoterminowe, średnioterminowe, 
krótkoterminowe Algorytmy szeregowania: bez priorytetów, priorytetowe, bez przerwań, z przerwaniami. 
Szeregowanie procesów w systemie Linux. Szeregowanie procesów w systemie MS Windows. 

12. Bezpieczeństwo systemów rozproszonych. Zagrożenia bezpieczeństwa. Kanały bezpieczne. Kontrola 
dostępu. Zarządzanie bezpieczeństwem. 

13. Systemy rozproszone oparte na obiektach współdzielonych. Projektowanie rozmieszczenia obiektów 
rozproszonych. Usługi nazewnicze. Projektowanie komunikacji. Synchronizacja. Spójność i zwielokrotnianie. 
Tolerowanie awarii. Niezawodność. Bezpieczeństwo. 

14. Systemy rozproszone oparte na dokumentach. Projektowanie rozmieszczenia obiektów rozproszonych. 
Usługi nazewnicze. Projektowanie komunikacji. Synchronizacja. Spójność i zwielokrotnianie. Tolerowanie 
awarii. Niezawodność. Bezpieczeństwo. 

15. Systemy rozproszone oparte na koordynacji. Projektowanie rozmieszczenia obiektów rozproszonych. 
Usługi nazewnicze. Projektowanie komunikacji. Synchronizacja. Spójność i zwielokrotnianie. Tolerowanie 
awarii. Niezawodność. Bezpieczeństwo. 

Literatura podstawowa: 
1. Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T. (1998): Systemy rozproszone. Podstawy i projektowanie. WNT, 

Warszawa. 
2. Tanenbaum A., van Steen  M. (2006): Systemy rozproszone. Zasady i paradygmaty. WNT, Warszawa.

i innych aspektów działalności inżyniera-informatyka; podejmuje starania, aby 
przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z następujących przedmiotów: 

1. podstawy programowania równoległego, 
2. podstawy programowania rozproszonego, 
3. środowiska programowania rozproszonego. 

lub znajomość literatury obowiązującej w tych przedmiotach.
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Literatura dodatkowa: 
1. Chappell D. (2007). Zrozumieć platformę .NET. Helion, Gliwice. 
2. Horstmann C.S., Cornell G. (2005): Java 2. Techniki zaawansowane. Helion, Gliwice. 
3. Perry S.C. (2007). C# i .NET. . Helion, Gliwice. 
4. Sawerwian M. (2002). CORBA. Programowanie w praktyce. Mikom, Warszawa. 
5. Stallings W. (2006). Systemy operacyjne. Struktura i zasada budowy. PWN, Warszawa. 
6. Stevens W.R. (2002). Programowanie w środowisku systemu UNIX. WNT, Warszawa. 
7. Ben-Ari M. (1996): Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego. WNT, Warszawa. 
8. Tanenbaum A. S. (1997): Rozproszone systemy operacyjne, PWN, Warszawa. 
9. Weiss Z., Gruźlewski T. (1993): Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach. 

WNT, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria wspomagane technikami komputerowymi.  
Zamieszczanie na stronach internetowych materiałów do wykładu oraz problemów i zadań laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
Efekty W_01 i W_03 będzie sprawdzany na egzaminie pisemnym. Zadania weryfikujące ten efekt będą zawierały opis 
pewnej modelowej sytuacji, student będzie musiał rozwiązać wybrany problem dotyczący np. synchronizacji 
rozproszonej, współbieżności, szeregowania procesów lub bezpieczeństwa.  
Efekty W_02 i W_03 będzie sprawdzany na zajęciach laboratoryjnych. Student na podstawie zadanych materiałów 
będzie musiał poznać wybrane środowiska przetwarzania rozproszonego a na zajęciach laboratoryjnych wykonać 
zadania.  
Zadania na następne laboratorium muszą być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami.  
Efekty U_01, U_02, U_03 i U_04 będą sprawdzane na zajęciach laboratoryjnych oraz w ramach zadania 
projektowego. Na zajęciach student otrzyma zadanie zaprojektowania wybranych elementów systemów 
rozproszonych (zadania będą udostępniane na stronie WWW). Realizacja zadania projektowego będzie odbywać się 
w grupie 3-4 osobowej. Zadania projektowe studenci poznają w 3 tygodniu zajęć. Obrony zadań projektowych 
odbywać się będą w czasie konsultacji.  
Efekty K_01 i K_02 będą weryfikowane podczas obrony zadania projektowego. Grupa realizująca zadanie powinna 
przedstawić w dokumentacji istniejące rozwiązania oraz krytycznie je ocenić, biorąc pod uwagę wybrane kryteria (np. 
ekonomiczne, bezpieczeństwo, awaryjność rozwiązania).

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim 
oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 26 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 7 pkt. Na 
tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 
zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS):

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 
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61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 33 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Algorytmy i środowiska równoległe 

Nazwa w języku angielskim:   Algorithms and Parallel Environments 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obieralny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest przez studenta poszerzenie 
wiedzy z zakresu programowania oraz poznanie 
środowisk programowania równoległego 

Symbol efektu 
Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie zagadnienia z zakresu zaawansowanych technik 
programowania K_W05 

W_02 Zna i rozumie zagadnienia z zakresu programowania równoległego. K_W05 

W_03 
Zna i rozumie zagadnienia z zakresu języków programowania 
wykorzystanych do stworzenia aplikacji równoległych i zintegrowanych 
systemów informatycznych. 

K_W05 

W_04 Zna i rozumie zagadnienia z zakresu programowania w środowisku 
rozproszonym i na klasterach obliczeniowych. K_W05 

W_05 Zna i rozumie zagadnienia z zakresu projektowania aplikacji równoległych i 
zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi wykorzystać odpowiednie metody i narzędzia niezbędne do 
prawidłowej pracy na klasterach obliczeniowych. potrafi dokonać analizy 
złożonych systemów informatycznych stosując odpowiednie techniki oraz 
odpowiednie narzędzia, 

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12 

U_02 

potrafi wybrać odpowiednie środowiska programistyczne, techniki i 
technologie programistyczne w projektowaniu trudnych zagadnień 
równoległych. potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe oraz 
procesy projektowania i implementacji systemów informatycznych 

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12 

U_03 
potrafi projektować systemy informatyczne z uwzględnieniem zadanych 
kryteriów użytkowych, potrafi projektowane i zarządzić klasterów na 
maszynach wirtualnych. 

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12 
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U_04 
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi do rozwiązywania 
zadań związanych zagadnień równoległych oraz  potrafi zaplanować proces 
testowania systemu informatycznego. 

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do uznania 
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K01 

K_02 potrafi wykorzystać techniki programistyczne do realizacji przedsięwzięć 
biznesowych K_K03 

Forma i typy zajęć:  Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność programowania w języku Java i C++ 

Treści modułu kształcenia: 
1. Podstawy programowania równoległego. Architektura systemów rozproszonych i równoległych. 

Klastery obliczeniowe. Klasyfikacja Flyna. Typy komunikacji. Metody programowania równoległego. 
Problemy dekompozycji zadań, przyporządkowanie zadań do procesorów. Proste przykłady algorytmów 
równoległych. 

2. Podstawy programowania równoległego. Miary oceny efektywności obliczeń równoległych. 
Współczynniki przyśpieszenia oraz wydajności, prawa Amdahla i Gustafsona-Barsisa. Operacje atomowe, 
sprawiedliwość, jednorodność i skalowalność. Wzajemne wykluczanie, bezpieczeństwo, żywotność, 
blokada, zagłodzenie. Opis zagadnienia gry w życie i przeszukiwanie równolegle. 

3. Wstęp do standardowej specyfikacji przesyłania informacji między procesami (MPI). Struktura 
prostego programu wykorzystującego technologię MPI. Konwencja nazw. Typy danych: typy podstawowe i 
specjalne. Komunikatory i inicjalizacja MPI. Zagadnienia gry w życie i sortowania równoległego. 

4. Typy komunikacji w architekturze MPI. Komunikacja Point-to-Point. Wysyłanie i odbiór komunikatów. 
Komunikacje blokujące i nie blokujące. Komunikacie grupowe (Barier, Broadcast, Reduction, Scatter) i 
topologie procesów. Algorytmy całkowania równoległego oraz mnożenia macierzy. 

5. Komunikatory i wirtualna topologia w architekturze MPI. Typy komunikatów. Stworzenie intra i inter 
komunikatorów. Algorytmy równolegle do transpozycji macierzy. Klasyczne algorytmy iteracyjne w 
obliczeniach równoległych. Algorytm eliminacji Gaussa. 

6. Zaawansowane elementy interfejsa MPI. Wejście/Wyjście równolegle. Struktura plików w MPI. Zapis i 
czytanie danych z dysków. Równolegle biblioteki matematyczne oraz biblioteki MPI dla języka c++. 

7. Język dyrektyw OpenMP. Regiony równoległe i zrównoleglenie pętli. Zasięg zmiennych. Region 
krytyczny. Formaty dyrektyw OpenMP. Równoległa dyrektywa do. Dyrektywy private i shared. Dyrektywy 
paralelizacji i synchronizacji zadań. Dyrektywy default i schedule. Wyodrębnianie obszarów 
zrównoleglanych, Dyrektywa sections. Zagadnienie sortowania równoleglego, Algorytm Djikstry. 

8. Wątki w języku dyrektyw OpenMP. Wątki rzeczywiste i wirtualne. Dyrektywy stworzenie wątków w 
OpenMPI:  Dyrektywy master, barrier, atomic, flush i ordered. Dyrektywy sterujące if, num_threads. 
Zagadnienia na rozwiązanie wybranych problemów, algorytm Gaussa. 

9. Projektowanie algorytmów współbieżnych i równoległych w języku Java. Wątki w języku Java. 
Algorytmy sortowania równoległego. Klasyczne algorytmy równoległe, czytelnicy i pisarze. Metoda 
zrównoważonego drzewa binarnego. Technika kompresji, zasada harmonogramowania Brenta. 

10. projektowanie algorytmów współbieżnych i równoległych w języku Java. Wyszukiwanie grafów 
rozłącznych w grafie nieskierowanym. Obliczanie minimalnego drzewa rozpinającego grafu. Wyszukiwanie 
redundancji połączeń węzłów w grafie nieskierowanym. 

11. projektowanie algorytmów współbieżnych i równoległych w języku Java. Równoległe algorytmy 
przeznaczone do rozwiązywania zadań geometrycznych. Algorytmy dziel i zwyciężaj. Algorytmy 
przeszukiwania macierzy. Algorytm Ricart i Agrawala.

Literatura podstawowa: 
1. Praca zbiorowa pod redakcją A. Karbowskiego i E. Niewiadomskiej, Obliczenia równoległe i rozproszone, 

Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 2008. 
2. Grama A., Kumar V., Gupta A., Karypis G., Introduction to Parallel Computing, 2/E, Addison Wesley , 

2003. 

Literatura dodatkowa: 
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1. Cyberinfrastructure Tutorial:  http://ci-tutor.ncsa.uiuc.edu/login.php 
2. OpenMP :  https://computing.llnl.gov/tutorials/openMP/ 
3. Y. H. Zomaya (Ed.), Parallel and Distributed Computing Handbook, McGraw-Hill, 1996. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
Efekty U_02 i U_03 sprawdzane będą na pierwszym kolokwium, efekt U_04 na drugim kolokwium. Efekty W_01 – 
W_05 oraz efekty U_01, K_01 i K_02 sprawdzane będą na egzaminie  w sesji egzaminacyjnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach i 
spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków  

1. uzyskanie co najmniej 20 punktów z kolokwiów  
2. uzyskanie łącznie co najmniej 40 punktów z kolokwiów i egzaminu pisemnego  
3. uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów ze wszystkich form zaliczenia 

 
Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 
Sposób uzyskania punktów: 

1. pierwsze kolokwium: 25 pkt 
2. drugie kolokwium: 25 pkt 
3. egzamin koncowy: 50 pkt 

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy obu kolokwiów w sesji 
egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
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Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Systemy kryptograficzne 

Nazwa w języku angielskim:  Cryptographic Systems 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   Drugiego stopnia  

Rok studiów:   Pierwszy 

Semestr:   pierszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr Mirosław Szaban  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Dr Mirosław Szaban 

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studenta z protokołami 
kryptograficznyczmi

Symbol efektu 
Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie zagadnienia na temat tajnych schematów współużytkowania i 
protokołów kryptograficznych K_W01, K_W09

W_02 Zna i rozumie zagadnienia na temat kluczy i zarządzania kluczami oraz 
istniejących systemów kryptograficznych K_W01, K_W09

W_03 Zna i rozumie zagadnienia na temat współczesnych badań w dziedzinie 
kryptografii. K_W01, K_W09

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 potrafi implementować i testować schematy współużytkowania K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_02 potrafi implementować, testować i dokonywać krypto analizy  wybranych 
algorytmów blokowych i strumieniowych

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_03 potrafi analizować bezpieczeństwo WWW i poczty elektronicznej K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_04 potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do analizy 
protokołów obrotu finansowego.

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do uznania znaczenia 
wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu kryptografii K_K01 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z następujących przedmiotów: 

• Elementy kryptografii i systemów kryptograficznych 
lub znajomość literatury obowiązującej w tym przedmiocie
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Treści modułu kształcenia: 
1. Tajne schematy współużytkowania: schemat progowy Shamira,  struktury dostępu i ogólne tajne, 

współużytkowanie, konstrukcja oparta na obwodzie niemonotonicznym, względna miara informacji, 
konstrukcja Brickella oparta na przestrzeni liniowej, górne ograniczenie względnej miary informacji, 
konstrukcja przez rozkład.  

2. Liczby pseudo-losowe: nierozróżnialne rozkłady prawdopodobieństwa, algorytm przewidywania następnego 
bitu, generator Bluma-Bluma-Shuba, szyfrowanie probabilistyczne, szyfrowanie wiadomości z kluczem 
publicznym przy użyciu probabilistycznego kryptosystemu generatora kluczy Bluma-Goldwassera.  

3. Podstawowe protokoły kryptograficzne: wymiana klucza, uwierzytelnianie, współdzielenie wiadomości, 
analiza algorytmu DES.  

4. Protokoły pośrednie: usługi znakowania czasowego, kanał podprogowy, pośrednie podpisy cyfrowe, analiza 
algorytmu LOKI91, podpisy grupowe, zobowiązanie bitowe, powierzanie kluczy.  

5. Protokoły zaawansowane: interakcyjne systemy dowodowe, doskonałe dowody o wiedzy zerowej, schemat 
wiążącego bitu, dowody o obliczeniowej wiedzy zerowej, analiza algorytmu IDEA.  

6. Protokoły ezoteryczne: bezpieczne wybory, przesyłanie anonimowych wiadomości, pieniądze cyfrowe, 
analiza algorytmu GOST.  

7. Długość klucza: długość klucza systemu symetrycznego, długość klucza w systemach z kluczem publicznym, 
ataki urodzinowe na jednokierunkowe funkcje skrótu, analiza algorytmu 3-WAY 

8. Zarządzanie kluczami: wytwarzanie kluczy, nieliniowe przestrzenie kluczy, kopie, okres ważności, niszczenie 
kluczy, analiza algorytmu RC5 

9. Typy algorytmów i tryby ich pracy: powtórzenie bloku, szyfry strumieniowe, wybieranie trybu szyfru, analiza 
algorytmu A5 

10. Stosowanie algorytmów: wybieranie algorytmu, szyfrowanie w kanałach komunikacyjnych, wykrywanie 
szyfrowania, analiza algorytmu SEAL 

11. Przykładowe realizcje: protokół firmy IBM, sieć MITRENET, sieć ISDN, system SESAME, system 
kryptoKnight, analiza protokołu SSL, pakiet PEM (Privacy Enhanced Mail), uwierzytelnianie według ISO, 
poczta elektroniczna zapewniająca tajność, karty inteligentne, układ CAPSTONE, pakiet PGP 

12. 15. Świat polityki: National Security Agency (NSA), National Computer Security Center (NCSC), Public Key 
Patrners, International Association of Cryptographic Research, IS/IEC 9979, Grupa sci.skrypt, protokół SET 
(Secure Electronic TransactionTM).  

Literatura podstawowa: 
1. Stinson Douglas R., Kryptografia. W teorii i praktyce., WNT, 2004 
2. Niels Ferguson, Bruce Schneier, Kryptografia w praktyce, Helion, 2004 
3. John Viega, Matt Messier, C i C++. Bezpieczne programowanie. Receptury, Helion, 2005

Literatura dodatkowa: 
1. S. Goldwasser iM. Bellare Lecture Notes on Cryptography http://www.cs.ucsd.edu/users/mihir/papers/7.  
2. Cryptology ePrint Archive http://eprint.iacr.org. 
3. Friedrich L. Bauer, Sekrety kryptografii, Helion, 2003 
4. C. Boyd, A. Mathuria Protocols for Authentication and Key Establishment. 
5. Carlisle Adams, Steve Lloyd Podpis elektroniczny. Infrastruktura klucza publicznego. 
6. J. Menezes, P. C. van Oorschot and S. A. Vanstone Handbook of Applied Cryptography 

http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/ 
7. Bruce Schneier Kryptografia dla praktyków. Protokoły, algorytmy i programy źródłowe w jezyku C, Helion, 

2002. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne – zajęcia praktyczne z 
wykorzystaniem wybranych narzędzi programowych.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
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Efekty W_01, W_02, W_03 weryfikowane będą poprzez kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny, a także w 
toku weryfikacji przygotowania do kolejnych ćwiczeń laboratoryjnych. Efekty U_01, U_02, U_03, U_04 i K_01 – w 
ramach realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.   

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim a także opracowane samodzielnie sprawozdania z wykonanych analiz, za które można uzyskać 
maksymalnie 40 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie do egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co 
najmniej 20 pkt.  

Egzamin jest egzaminem ustnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), 
w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

Poprawy: 
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach jednorazowa poprawa każdych ćwiczeń w trakcie zajęć 
w semestrze. Uzyskanie poprawkowego zaliczenia laboratoriów oraz wykładu możliwe jest w tracie sesji 
egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Udział w wykładach 20 godz. 
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 13 godz. 
Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 10 godz. 
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 
Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Technologie i systemy bezpieczeństwa 
komputerowego

Nazwa w języku angielskim:  Computer security technologies and systems 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Piotr Świtalski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Piotr Świtalski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z 
technologiami i systemami bezpieczeństwa 
komputerowego w stopniu wystarczającym do ich 
zrozumienia. W założeniach do tego przedmiotu 
przewiduje się zajęcia praktyczne z użyciem 
komputerów, podczas których studenci nabędą 
umiejętności projektowania systemów 
bezpieczeństwa komputerowego. Przedmiot ma za 
zadanie pogłębić wiedzę o bezpieczeństwie 
systemów komputerowych. W założeniu ma również 
usystematyzowanie wiedzy w zakresie najnowszych 
technologii i systemów bezpieczeństwa 
komputerowego.

Symbol efektu 
Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie technologie oraz systemy służące do zapewnienia bezpieczeństwa 
komputerowego K_W02, K_W09

W_02 Wie jaki wpływ na bezpieczeństwo komputerowe mają zastosowane technologie i 
rozwiązania informatyczne K_W02, K_W09

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi wdrożyć technologie bezpieczeństwa komputerowego w istniejącym 
oprogramowaniu 

K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_02 Potrafi zastosować bezpieczne protokoły uwierzytelniania użytkownika K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_03 Potrafi skonfigurować oprogramowanie służące bezpieczeństwu komputerowemu K_U01, K_U12

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podejmowania krytycznych decyzji związanych z projektowaniem i 
implementacją mechanizmów uwierzytelniania w systemach komputerowych, jest 
gotów do krytycznej oceny własnych działań oraz do konstruktywnej krytyki 

K_K01, K_K04
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Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest znajomość literatury: 

• Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej 
komunikacji, Helion, Gliwice, 2012. 

• Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki 
kryptologii, Wyd. Helion, Gliwice, 2012, lub 

• znajomość podstaw bezpieczeństwa komputerowego.

Treści modułu kształcenia: 

1. Zarządzanie kluczami i ich dystrybucja. Dystrybucja kluczy przy użyciu kryptografii symetrycznej. 
Transparentne zarządzanie kluczami. Zdecentralizowana organizacja kluczy. Dystrybucja kluczy przy 
użyciu kryptografii asymetrycznej. Publiczne ogłoszenie klucza. Certyfikaty kluczy publicznych. Standard 
X.509. Infrastruktura klucza publicznego. 

2. Uwierzytelnianie użytkowników. Uwierzytelnianie wzajemne. Uwierzytelnianie jednokierunkowe. 
Uwierzytelnianie zdalnych użytkowników przy użyciu kryptografii symetrycznej. System Kerberos. 
Uwierzytelnianie zdalnych użytkowników przy użyciu kryptografii asymetrycznej. 

3. Polityka bezpieczeństwa w systemie operacyjnym. Modele bezpieczeństwa w systemach operacyjnych. 
Struktura SELinux. Modele bezpieczeństwa w SELinux. Polityka bezpieczeństwa SELinux – polityka 
targeted. Rola polityki w procesie uruchamiania SO. Kontekst bezpieczeństwa. Reguły. Przejścia domeny. 
Przykład działania SELinux.  

4. Bezpieczeństwo protokołów warstwy sieciowej. Charakterystyka protokołu IPsec. Usługi IPsec. 
Internetowa wymiana kluczy (IKE). Bezpieczeństwo protokołu IPv6. Ataki na protokół IPv6. 

5. Bezpieczeństwo protokołów warstwy transportowej. Zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci. 
Zabezpieczanie transmisji w sieci WWW. Architektura SSL, podprotokół zmiany szyfru, podprotokół 
alarmowy, podprotokół powitalny. Transport Layer Security. HTTPS, Secure Shell (SSH). 

6. Bezpieczeństwo aplikacji. Ataki na usługi uwierzytelniania i autoryzacji. Podatności kodu aplikacji. Ataki 
na aplikacje. Bezpieczeństwo aplikacji webowych. Bezpieczeństwo sesji HTTP. Fałszowanie żądań HTTP. 

7. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. Sieci bezprzewodowe IEEE 802.11 – architektura i 
komponenty. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych IEEE 802.11. Usługa RADIUS. 

8. Bezpieczeństwo telekomunikacji cz. 1. Sieci GSM. Architektura sieci GSM. Komórka i obszar przywołań. 
Model bezpieczeństwa – moduł SIM. Autoryzacja. Szyfrowanie informacji w GSM. Ataki przeciwko 
algorytmom A3/A8. Nadużycia w systemie GSM. Oszustwa związane z usługami opłaconymi z góry (pre-
paid services). 

9. Bezpieczeństwo telekomunikacji cz. 2. Standard LTE – koncepcja bezpieczeństwa. Architektura LTE. 
Komponenty LTE. Protokoły E-UTRAN i EPC. Mechanizmy bezpieczeństwa w LTE. Koncepcja 
bezpieczeństwa LTE. Konteksty bezpieczeństwa. 

10. Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych. Urządzenia mobilne. Zagrożenia i ataki na sprzęt. Bezpieczeństwo 
aplikacji. Malware na urządzeniach mobilnych. Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych. Technologie 
zarządzania urządzeniami mobilnymi. Bezpieczeństwo systemu Android. Struktura systemu Android. 
Komponent Activity i wymiana komunikatów. Usługi – wywołanie zdalne. Android Package (APK). 
Piaskownica. Bezpieczeństwo maszyny wirtualnej Dalvik. Prawa dostępu aplikacji. 

Literatura podstawowa: 
1. Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej 

komunikacji, Helion, Gliwice, 2012. 
2. Simon A., Walczyk M.: Sieci komórkowe GSM/GPRS. Usługi i bezpieczeństwo. Wyd. XYLAB, Kraków, 

2002. 
3. Sesia S., Toufik I., Baker M.: LTE – The UMTS. Long Term Evolution. From Theory to Practice. Second 

Edition, Wiley, 2009. 

Literatura dodatkowa: 
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1. Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki kryptologii, 
Wyd. Helion, Gliwice, 2012. 

2. Prasad P.: Testy penetracyjne nowoczesnych serwisów. Kompendium inżynierów bezpieczeństwa, Wyd. 
Helion, Gliwice, 2017. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany jest technikami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne – zajęcia praktyczne z 
wykorzystaniem wybranych narzędzi programowych. Na stronie internetowej prowadzącego zamieszczane są 
materiały z problemami i zadaniami laboratoryjnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
Efekty W_01 i W_02 weryfikowane będą poprzez egzamin ustny, a także w toku weryfikacji przygotowania do 
kolejnych zajęć laboratoryjnych. Na egzaminie pytania będą dotyczyły poznanych technologii i systemów 
bezpieczeństwa komputerowego. Przykładowe pytania: 

• Na czym polega zdecentralizowana organizacja kluczy? 
• Przedstaw schemat działania podprotokołu powitalnego w protokole SSL. 
• Omów bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych IEEE 802.11. 

 
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do przykładowych zadań na egzamin. 
 
Efekty U_01 - U_03 będą sprawdzane systematycznie na zajęciach laboratoryjnych. Przykładowe zadania: 

• Skonfiguruj urząd certyfikacji (CA). Wygeneruj certyfikat przez ten urząd. Unieważnij ten certyfikat i utwórz 
listę CRL. 

• Utwórz konfigurację Kerberosa dla domeny stud.edu.pl. Utwórz bazę danych Kerberosa dla tej domeny. 
 

Studenci będą również musieli wykonać zadanie indywidualne. Przykładowym zadaniem jest: 
• Implementacja protokołu OAuth 2. 
 

Efekty K_01 będzie weryfikowany w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych oraz 
podczas realizacji zadania indywidualnego.

Forma i warunki zaliczenia: 

Ocena z przedmiotu składa się z trzech ocen cząstkowych: 

• oceny z zajęć laboratoryjnych, 
• oceny z projektu indywidualnego, 
• oceny z egzaminu końcowego. 

Na ocenę z zajęć laboratoryjnych składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim, za które można uzyskać sumarycznie 24 pkt. Dodatkowo student jest zobowiązany do realizacji projektu 
indywidualnego, z którego może otrzymać maksymalnie 16 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych możliwe jest po 
pozytywnie zakończonej obronie projektu indywidualnego i uzyskaniu sumarycznie co najmniej 51% liczby punktów z 
tej formy zaliczenia. 

W trakcie sesji odbędzie się egzamin końcowy. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie 
laboratorium. Egzamin przewidziany jest w formie pisemnej. Można na nim uzyskać maksymalnie 60 pkt. Egzamin 
będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 51% liczby punktów z tej formy zaliczenia. Ocena końcowa z 
przedmiotu, w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt) jest następująca (w nawiasach ocena 
wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 
0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 
51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 
61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 

 

Bilans punktów ECTS: 
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Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Przygotowanie projektu indywidualnego 13 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu 8 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 10 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 75 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 3 ECTS 

Punkty ECTS za przedmiot 20 godz. 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Przygotowanie projektu indywidualnego 30 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu 5 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 15 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 75 godz. 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 3 ECTS 
Punkty ECTS za przedmiot 10 godz. 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Systemy wykrywania włamań 

Nazwa w języku angielskim:  Intrusion Detection Systems 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   Pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Jarosław Skaruz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Jarosław Skaruz 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z 
zagadnieniami wykrywania włamań w stopniu 
pozwalającym na poznanie i zrozumienie istoty 
ataków oraz na obronę przed nimi 

Symbol 
efektu 

Uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie zagadnienia z zakresu technologii sieciowych, bezpieczeństwa 
sieci komputerowych oraz programowania w środowisku rozproszonym w 
aspekcie zastosowań systemów wykrywania włamań 

K_W01, K_W09

W_02 
Zna i rozumie zagadnienia na temat rozpoznawania i stosowania w praktyce 
projektowania systemów technologii bezpieczeństwa komputerowego, w tym w 
szczególności – systemów wykrywania włamań 

K_W01, K_W09

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł na temat 
systemów wykrywania włamań i przeciwdziałania włamaniom; potrafi 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej 
oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco 
uzasadniać opinie 

K_U01, K_U06, 
K_U07, K_U08

U_02 
potrafi zaplanować oraz przeprowadzić symulację systemów informatycznych 
wykorzystujących systemy wykrywania włamań, a także potrafi interpretować 
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

K_U01, K_U06, 
K_U07, K_U08

U_03 
potrafi samodzielnie zamodelować i zaprojektować systemy wykrywania włamań 
oraz systemy przeciwdziałania włamaniom oraz zweryfikować ich działanie 

K_U01, K_U06, 
K_U07, K_U08 

U_04 
potrafi w projektowanym systemie bezpieczeństwa komputerowego z 
wykorzystaniem systemów wykrywania włamań uwzględnić wykorzystanie 
odpowiednich technologii bazodanowych oraz technik i metod programowania 
rozproszonego lub równoległego

K_U01, K_U06, 
K_U07, K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



43 

K_01 
jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do uznania znaczenia 
wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K01 

K_02 

rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. 
poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć 
informatyki i innych aspektów działalności inżyniera-informatyka w zakresie 
zastosowań IDS oraz IPS; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i 
opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia 

K_02, K_K03 

K_03 
ma świadomość potrzeby krytycznej oceny proponowanych rozwiązań z zakresu 
inżynierii systemów bezpieczeństwa komputerowego z Udziałem IDS oraz IPS w 
realizacji przedsięwzięć biznesowych

K_K01 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z następujących przedmiotów: 

• Podstawy bezpieczeństwa systemów komputerowych, 
• Modelowanie i analiza systemów informatycznych, 
• Zaawansowane technologie programistyczne. 

lub znajomość literatury obowiązującej w tych przedmiotach. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Wprowadzenie do wykrywania włamań. Metody wykrywania włamań. Istota i definicje wykrywania 

włamań. Idee i koncepcje wykrywania włamań. Podstawowe problemy wykrywania włamań. Rynkowe 
narzędzia i systemy wykrywania włamań. Przetwarzanie raportu audytu. Sygnatury i profile normalnego 
i nienormalnego zachowania. Korelacja zdarzeń. Detekcja włamań* 

2. Inspekcja pakietów w celu analizy włamań. Definicje i technologie analizy pakietów. Filtry pakietów, 
filtrowanie pełnostanowe. Proxy aplikacyjne. Nowe metody analizy pakietów. Analiza alarmów: moduł 
ACID. Korelacja zdarzeń: moduł Sguil 

3. Klasyfikacja systemów wykrywania włamań. Powstanie i rozwój IDS. Przykład ataku, wykrycia i 
obrony. Lokalne i sieciowe IDS. Systemy IPS. Narzędzia wykrywania ataków odmowy obsługi. 
Tworzenie sygnatur. 

4. Architektura systemów wykrywania włamań. Architektura IDS. Informacje wejściowe dla IDS. 
Przetwarzanie w IDS. Alarmy i dyrektywy. Infrastruktura komunikacyjna. Zarządzanie sensorami. 
Optymalizacja Snorta. 

5. Cykl życia i etapy wdrożenia systemu wykrywania włamań. Planowanie. Wybór producenta. 
Testowanie. Projekt pilotażowy. Instalacja (wdrożenie). Obsługa i konserwacja. Zarządzanie systemem 
Snort: moduł Bernyard. 

6. Wybór systemu wykrywania włamań. Analiza wstępna - identyfikacja potrzeb i możliwości nabywcy 
IDS. Kryteria oceny systemów wykrywania włamań. Systemy IDS i IPS open source. Detekcja włamań 
w połączeniach szyfrowanych protokołem SSL. 

7. Elementy SWW w infrastrukturze informatycznej. Pułapki internetowe. Rozmieszczenie czujników 
IDS. Czujniki SWW w sieciach przełączanych. Czynniki wpływające na konfiguracje systemu 
wykrywania włamań. Definicja pułapki. Typy pułapek. Wytyczne do zaprojektowania pułapki. Integracja 
systemu wykrywania włamań z firewallem: aplikacje Snort inline i SnortSam. 

8. Zarządzanie siecią z IDS. Wybór węzła dla IDS. Strategia skanowania. Konfiguracja mechanizmu 
rejestrowania zdarzeń. Zabezpieczanie SWW. System wykrywania anomalii: aplikacja Spade 

9. Typowe problemy IDS. Reagowanie na incydenty. Problemy natury ogólnej. Ograniczenia 
sieciowych IDS. Ograniczenia lokalnych IDS. Proces reagowania na incydenty - czynniki i 
uwarunkowania. Typologia technik reagowania na incydenty i metodologia jej użytku. Zarządzanie 
pułapką: Specter. 

10. Standaryzacja w dziedzinie systemów wykrywania włamań. Projekt Lincoln Laboratory. Projekt 
OSEC. Projekt OPSEC. Projekt DARPA. Symulacja systemu podatnego na atak: pułapka Honeyd. 
Śledzenie aktywności intruza: aplikacje Honeyd i Sebek 
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11. Zastosowanie sztucznej inteligencji w SWW. Zastosowanie sieci neuronowych do wykrywania 
włamań na aplikacje www. Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych do wykrywania 
intruzów. Analiza powłamaniowa: narzędzia chkrootkit. 
 

* Kursywą zaznaczono treści realizowane w ramach ćwiczeń laboratoryjnych 

Literatura podstawowa: 
1. Butler J., Hoglund G.: Rootkity. Sabotowanie jadra systemu Windows. Wyd. Helion, Gliwice 2006. 
2. Sklyarov I.: Hackerskie łamigłówki. Wyd. Helion, Gliwice 2005 

Literatura dodatkowa: 

1. Lam K., LeBlanc D., Smith B.: Ocena bezpieczeństwa sieciowego. Wyd. APN PROMISE, Warszawa 
2005 

2. Beale J., Foster J.C.:Snort 2.0 Intrusion Detektion. Wyd. Syngress, 2003. 
3. Crothers T.: Implementing Intrusion Detektion Systems: A Hands-On Guide for Securing the Network. 

Wiley, 2002 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne – zajęcia praktyczne z 
wykorzystaniem wybranych narzędzi programowych.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01- W_02 weryfikowane będą poprzez egzamin ustny, a także w toku kontroli przygotowania do 
kolejnych ćwiczeń laboratoryjnych. Efekty U_01 –U_04 oraz K_01, K_02, K_03 – w ramach realizacji ćwiczeń 
laboratoryjnych i zadania indywidualnego (projektu).   

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 26 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 7 
pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 

Egzamin jest egzaminem ustnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części 
składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach 
ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 
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Poprawy: 
Trzy terminy egzaminu ustnego, poprawa zaliczenia zadania indywidualnego (projektu) i laboratorium w czasie 
sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Projektowanie Aplikacji Internetowych i 
Rozproszonych

Nazwa w języku angielskim:  Internet and Distributed Applications Design 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Dariusz Mikułowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Dariusz Mikułowski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Do realizacji przedmiotu niezbędne jest, aby 
studenci znali w podstawowym zakresie problem 
rozpraszania aplikacji sieciowych rozumieli 
architekturę sieci komputerowych oraz potrafili 
posługiwać się językami programowania i 
technologiami służącymi do realizacji aplikacji 
Internetowych. Do realizacji przedmiotu jest również 
konieczna pracownia wyposażona w stanowiska 
komputerowe z zainstalowanymi na nich 
środowiskami programistycznymi InteliJ oraz Visual 
Studio. Celem kursu jest zapoznanie studentów z 
metodami i technikami tworzenia aplikacji 
internetowych i rozproszonych 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student zna i rozumie w rozszerzonym zakresie definicję aplikacji 
rozproszonej oraz rolę, jaką odgrywają aplikacje rozproszone i internetowe w 
rozwoju współczesnych technologii informatycznych.

K_W02, K_W09, 
K_W08 

W_02 
Student w rozszerzonym zakresie zna i rozumie zasady działania rynku 
elektronicznego, aukcji elektronicznej, i rozumie znaczenie handlu 
elektronicznego w dzisiejszym świecie.

K_W02, K_W11,

W_03 
Student zna i rozumie w poszerzonym zakresie pojęcie usługi webowej, zna 
różne paradygmaty i technologie dzięki którym jest możliwe projektowanie i 
konstruowanie takich usług.

K_W02, K_W09 

W_04 Student zna i rozumie w poszerzonym zakresie technologie projektowania, 
modelowania i wykonywania elektronicznych procesów biznesowych. 

K_W09, K_W11, 
K_W10

W_05 Student zna i rozumie pojęcie ontologii, wie na czym polega semantyczne 
podejście do projektowania aplikacji rozproszonych, potrafi wymienić i 
scharakteryzować niektóre zastosowania aplikacji opartych na ontologiach. 

K_W02, K_W09 
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W_06 Student zna i rozumie w poszerzonym zakresie różne realizacje architektury 
aplikacji rozproszonych takie jak ESB czy przetwarzanie w chmurze i potrafi je 
scharakteryzować. 

K_W04, K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi korzystać w zaawansowany sposób z wybranych środowisk 
programistycznych i ich bibliotek pod kątem ich wykorzystania w projektowaniu 
i implementowaniu aplikacji rozproszonych i internetowych.

K_U01, K_U05, 
K_U07, K_U11 

U_02 
Potrafi zaimplementować dowolną usługę webową działającą zgodnie z 
paradygmatem SOA oraz Rest przy pomocy wybranego środowiska 
wspierającego tworzenie takich usług.

K_U11, K_U12, 

U_03 Potrafi zaprojektować i utworzyć infrastrukturę dla usług webowych 
działających w architekturze szyny ESB przy pomocy jednego z dostępnych 
środowisk wspierających tę architekturę.

K_U11, K_U12, 

U_04 
Potrafi posługiwać się wybranymi środowiskami do projektowania i 
modelowania procesów biznesowych z udziałem rozproszonych usług 
webowych.

K_U10, K_U11, 
K_U12, 

U_05 
Potrafi zaprojektować i utworzyć semantyczny model (ontologię) dla wybranej 
dziedziny przy pomocy jednego ze środowisk do tworzenia ontologii. 

K_U10, K_U11, 
K_U12,  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do uznania znaczenia 
wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K01 

K_02 
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej informatyka z 
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społeczeństwa zwracając 
szczególna uwagę na dorobek zawodu informatyka

K_K04 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność programowania i programowania obiektowego. 
2. Znajomość technologii sieciowych i Internetowych. 

Treści modułu kształcenia: 
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1. Wprowadzenie do aplikacji rozproszonych, pojęcie aplikacji internetowej / rozproszonej, Architektury 
sprzętowe dla aplikacji rozproszonych, Pojęcie gridu i serwerów gridowych, przykładowe realizacje 
sprzętowe dla aplikacji rozproszonych (farmy serwerów) , 

2. Rozproszone rynki Elektroniczne, definicja rynku elektronicznego, relacje biznesowe (b2b, b2c, 
b2g...) i ich elektroniczne realizacje, poziome i pionowe rynki elektroniczne, zaawansowane 
realizacje rynków elektronicznych (centra handlowe, dostawcy usług łańcucha wartości, aukcje 
Internetowe, rodzaje i realizacje aukcji.) 

3. Usługi webowe:  definicja usługi webowej - paradygmat SOA,  podstawowe technologie web 
serwisów WSDL + SOAP + UDDI, architektura REST usług webowych, aplikacje oparte na 
mikroserwisach. 

4. Elektroniczne transakcje biznesowe, pojęcie transakcyjności - własności ACID, różne standardy 
realizacji transakcji WS-atomicTransaction i WS-CDL, 

5. Zaawansowane technologie opisu procesów biznesowych, projektowanie procesów biznesowych w 
standardzie BPEL4WS, opis procesu biznesowego w BPEL, procesy abstrakcyjne i wykonywalne , 
działanie i znane implementacje standardu BPEL, 

6. Zaawansowane technologie Modelowania procesów biznesowych, modelowanie procesów 
biznesowych w technologii BPMN, inne technologie modelowania procesów (XPDL, PDDL) , 

7. Architektury aplikacji rozproszonych, architektura i działanie szyny ESB, realizacje ESB, standardy 
projektowania usług w architekturze ESB (JTA, OSGI) , 

8. Języki opisu informacji biznesowych, Język i standard eb-XML, standard Good Relations i protokół 
SPARQL, język UBL, 

9. Semantyczne aplikacje rozproszone, definicje pojęcia ontologii, aplikacje rozproszone oparte na 
ontologiach (WordNet, DOLCE, BFOL)  Języki opisu ontologii: KIF, RDF, DAML+OIL, OWL, 
ontologia opisu rozproszonych usług internetowych OWL-S, 

10. Płatności elektroniczne, pojęcie pieniądza elektronicznego, rodzaje płatności elektronicznych, 
standardy płatności elektronicznych, 

 

Literatura podstawowa: 
1. S. Ambroszkiewicz, M. Barański, W. Bartyna, M. Faderewski, D. Mikułowski, M. Pilski, G. Terlikowski: 

Elektroniczne Rynki Usług. Technologie i ich realizacje. Exit 2011 
2. S. Ambroszkiewicz, D. Mikułowski: Web serwisy i Semantic Web. Idee i technologie. Exit 2006 
3. J. P.Mueller: Poznaj SOAP. ISBN: 83-7279-229-1. Wydawnictwo: Mikom. 512 s., 2006 

Literatura dodatkowa: 
1. J2EE. Wzorce projektowe. Wydanie 2 Autorzy: Deepak Alur, John Crupi, Dan Malks Tłumaczenie: Rafał 

Jonca ISBN: 83-7361-344-7 Tytuł oryginału: Core J2EE Patterns.Best Practices and Design 2nd Edition 
Format: B5, stron: 536 Data wydania: 02/2004 

2.  Łukasz Bownik: Wikibooks: Sieć semantyczna reprezentacja i logika  
3. Źródło: http://pl.wikibooks.org/w/index.php?oldid=178010

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratorium komputerowe wykorzystujące 
środowiska i aplikacje programistyczne. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów, zadań oraz 
materiałów.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty U_01 – U_03 sprawdzane będą na bieżąco, na każdych zajęciach poza pierwszym. Efekty W_01 – W_06 
oraz K_01 i K_02 sprawdzane będą na egzaminie w sesji egzaminacyjnej. Ponadto efekty U_02 – U_06 oraz 
K_01 i K_02 sprawdzane będą poprzez wykonanie zadanie indywidualnego (projektu). 

Forma i warunki zaliczenia: 
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Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z zadania wykonanego w zespołach 3 osobowych według schematu: 

• Regularne zajęcia – 21 pkt.,  
• Obrona zadania zespołowego – 19 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 11 pkt., obrona zadania zespołowego – co najmniej 10 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym, który może mieć formę testu rozwiązywanego elektronicznie. Można na nim 
uzyskać do 30 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 15 pkt. Ocena końcowa z modułu 
(wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów 
(maksymalnie 70pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-35 pkt. ndst (F) 51-57 pkt. db © 

36-42 pkt. dst (E) 58-64 pkt. db+ (B) 

43-50 pkt. dst+ (D) 65-70 pkt. Bdb (A) 

 
Poprawy: 
Uzyskanie poprawkowego zaliczenia laboratoriów możliwe jest w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed 
drugim i trzecim terminem egzaminu. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 
Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego i 
obecność na kolokwium 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Multimedialne i obiektowe bazy danych 

Nazwa w języku angielskim:   Multimedia and Object Data Base 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:    

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Artur Niewiadomski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Artur Niewiadomski, mgr Zbigniew Młynarski 

Założenia i cele przedmiotu: 
 Celem zajęć jest zapoznanie studenta z 
zagadnieniami związanymi z multimedialnymi bazami 
danych

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie zagadnienia dotyczące standardów, specyfiki, możliwości i 
ograniczeń systemów multimedialnych baz danych.

K_W04, 
K_W09, K_W10

W_02 Student zna i rozumie zagadnienia dotyczące cech charakterystycznych oraz 
standardy dotyczące obiektowych i obiektowo-relacyjnych systemów baz danych.  

K_W04, 
K_W09, K_W10

W_03 
Student zna i rozumie zagadnienia dotyczące zaawansowanych mechanizmów i 
rozwiązania stosowane we współczesnych systemach multimedialnych, 
obiektowych, obiektowo-relacyjnych bazach danych, a także w bazach z rodziny 
NoSQL  

K_W04, 
K_W09, K_W10

W_04 
Student zna i rozumie zagadnienia dotyczące ewolucji modeli danych. Zna cechy 
charakterystyczne, wady i zalety historycznych i współcześnie stosowanych modeli 
danych. 

K_W04, 
K_W09, K_W10

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie wykładów do realizacji zadań 
laboratoryjnych. Umie pozyskać dodatkową wiedzę z różnych źródeł w celu 
realizacji zadania indywidualnego.

K_U08, K_U09, 
K_U13 

U_02 
Student potrafi wykorzystać typy obiektowe, dziedziczenie, powiązania między 
obiektami, kolekcje, wyzwalacze, pakiety i obiekty LOB oraz specyficzne cechy 
wybranych baz NoSQL do realizacji zadań laboratoryjnych oraz zadania 
indywidualnego. 

K_U08, K_U09, 
K_U13 

U_03 
Student umie zaprojektować i zaimplementować w ramach zadania indywidualnego 
prosty system informatyczny wykorzystujący technologie multimedialnych, 
obiektowo-relacyjnych oraz NoSQL’owych systemów baz danych.

K_U08, K_U09, 
K_U13 

U_04 
Student umie przygotować szczegółową dokumentację systemu zrealizowanego w 
ramach zadania indywidualnego. Potrafi przygotować i przedstawić prezentację 
dotyczącą realizacji zadania indywidualnego.

K_U08, K_U09, 
K_U13 
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 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do uznania znaczenia 
wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K01 

K_02 
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej informatyka z 
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społeczeństwa zwracając szczególna 
uwagę na dorobek zawodu informatyka

K_K04 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność programowania obiektowego 
2. Znajomość języka SQL i relacyjnych systemów baz danych 

 

Treści modułu kształcenia: 

1. Wprowadzenie do problematyki modeli danych oraz systemów multimedialnych i obiektowych baz 
danych. Podstawowe definicje. Modele danych. Architektury systemów multimedialnych BD. Modele danych 
dla baz multimedialnych.  

2. Charakterystyka standardu obiektowych baz danych ODMG. Historia rozwoju standardu. Cele i zakres 
standaryzacji. Model obiektów OMG. Standard ODMG a technologia systemu rozproszonego CORBA.  

3. Podstawy obiektowości w architekturze obiektowo-relacyjnej. Typy obiektowe (specyfikacja, 
implementacja). Deklarowanie obiektu i jego inicjalizacja. Komponenty typu obiektowego. Rodzaje 
dziedziczenia.  

4. Operacje na obiektach. Dostęp do atrybutów i metod. Wywoływanie konstruktorów. Tworzenie obiektów 
kolumnowych i wierszowych. Tworzenie powiązań między obiektami opartych na współdzieleniu i 
zagnieżdżeniu. Perspektywy obiektowe. 

5. Kolekcje jako forma związków obiektu jeden do wielu. Budowa tabel zagnieżdżonych oraz tworzenie bazy 
danych opartych na tych tabelach. Manipulowanie tabelą zagnieżdżoną. Budowa bazy danych z 
wykorzystaniem tablic o zmiennym rozmiarze. Metody kolekcji. 

6. Funkcje i konstrukcje wyzwalaczy. Funkcje, rodzaje, kolejność uruchamiania wyzwalaczy. Tworzenie 
wyzwalaczy. Zmienne dowiązane w strukturze wyzwalacza. Zagadnienia tabeli mutującej oraz tabel 
wiążących. 

7. Pakiety i obiekty LOB. Funkcje i zalety stosowania pakietów w bazie danych. Deklaracja pakietu 
(specyfikacja, implementacja). Specyfikacja typów LOB w schemacie tabeli. Obiekty typu BFILE, katalogi, 
pliki BFILE w instrukcjach DML. Zasady manipulowania typem BFILE - pakiet DBMS LOB. 

8. Składowanie i charakterystyka danych multimedialnych. Metody i struktury składowania. Zagadnienia 
prezentacji danych. Charakterystyka danych: obrazy, audio, wideo. 

9. Standardy SQL/MM, MPEG-7. Eksploracja i obsługa danych multimedialnych. Geneza i rozwój standardu 
SQL/MM. Typy danych SQL/MM: FullText, Spatial, Still Image. Wprowadzenie do standardu MPEG-7.  

10. Wprowadzenie do baz NoSQL. Przegląd rodziny baz NoSQL. Bazy klucz-wartość. Bazy dokumentów. Bazy 
kolumnowe. Grafowe bazy danych. 

11. Wybrane bazy NoSQL w praktyce. MongoDB. Neo4J. 
 

Literatura podstawowa: 
1. A. Wiśniewski, Aspekty obiektowości w obiektowo-relacyjnym systemie Oracle 9i/10g. Wyd. AP, Siedlce 2007 
2. A. Barczak, A. Wiśniewski, Podstawy multimedialnych systemów baz danych. Vizja Press&IT,Warszawa 2009
3. P. Saladge, M. Fowler, NoSQL. Kompendium wiedzy. Helion 2014 
4. J. Dickey, Nowoczesne aplikacje internetowe : MongoDB, Express, AngularJS, Node.js, Helion 2016 
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Literatura dodatkowa: 
1. D.Sullivan. NoSQL. Przyjazny przewodnik. Helion 2016 
2. K. Loney, Oracle database 11g: kompendium administratora. Helion 2010 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratorium, zamieszczanie na stronach internetowych 
problemów i zadań ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_04 sprawdzane będą na egzaminie.  
Przykładowe pytania na egzaminie pisemnym: 
„Wymień i opisz rodzaje metadanych używanych do opisu danych multimedialnych.”, „Wymień i opisz rodzaje metod, 
które mogą wchodzić w skład deklaracji typów obiektowych w Oracle.”, „Wymień znane standardy związane z bazami 
danych: a) relacyjnymi, b) obiektowymi, c) obiektowo-relacyjnymi, d) multimedialnymi.” 
„Co to jest model danych?  Wymień znane modele danych i opisz jeden z nich.”, „Co to są metadane sygnałowe? 
Podaj przykłady dla obrazów.”, „Opisz proces wyszukiwania wg zawartości specyfikowany przez SQL/MM Still 
Image”, „Wymień najważniejsze rodzaje baz danych NoSQL i opisz ich cechy charakterystyczne” 
 
Efekty U_01 i U_02 oraz K_01 sprawdzane będą sukcesywnie po każdym laboratorium, natomiast efekty U_03 i 
U_04 oraz K_02 sprawdzane będą podczas obrony zadania indywidualnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem pisemnym. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. 
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

Regularne zajęcia – 60 pkt.,  
Obrona zadania indywidualnego – 40 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania więcej niż połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – powyżej 30 pkt., obrona indywidualnego zadania – powyżej 20 pkt. Na tej 
formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 100 pkt. 

Na egzaminie pisemnym można uzyskać do 100 pkt. Zaliczenie etapu pisemnego wymaga zdobycia ponad 50 pkt. i 
umożliwia przystąpienie do egzaminu ustnego. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części 
składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 200pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena 
wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-100 pkt. ndst (F) 141-160 pkt. db © 

101-120 pkt. dst (E) 161-180 pkt. db+ (B) 

121-140 pkt. dst+ (D) 181-200 pkt. bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 
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Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Praca nad zadaniem indywidualnym 10 godz. 
Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego i obecność 
na kolokwium 75 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 3 ECTS 

Punkty ECTS za przedmiot 20 godz. 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego i obecność 
na kolokwium 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Analiza i eksploracja danych 

Nazwa w języku angielskim:    Data Mining 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Marcin Stępniak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Marcin Stępniak 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
zagadnieniami związanymi z analizą i eksploracją 
danych oraz narzędziami to umożliwiającymi

Symbol efektu 
Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Zna i rozumie zagadnienia z zakresu technologii baz danych. Zna i rozumie 
znaczenie jakości danych dla procesu odkrywania wiedzy z danych. Wie jak 
przygotować dane do analizy. Zna algorytmy maszynowego uczenia 
wykorzystywane w procesie eksploracji danych ustrukturalizowanych i danych 
tekstowych. 

K_W04, 
K_W09, K_W10

W_02 
Zna i rozumie zagadnienia z najważniejszych „klasycznych” algorytmów 
opracowywania danych. Ma wiadomości na poziomie niezbędnym do opisu i 
eksploracyjnej analizy danych z wykorzystaniem technik wizualizacji i metod 
statystycznych.  

K_W04, 
K_W09, K_W10

W_03 
Zna i rozumie zagadnienia możliwości praktycznego wykorzystania technik data 
mining w medycynie, biznesie, telekomunikacji, przemyśle, wojsku, nauce, 
rolnictwie, zarządzaniu itd. 

K_W04, 
K_W09, K_W10

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury (w tym w języku angielskim) baz danych 
i innych źródeł; umie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji 
i krytycznej oceny.. 

K_U01, K_U10, 
K_U11, K_U12, 

K_U13 

U_02 

Potrafi formułować oraz testować hipotezy odnośnie zależności w analizowanych 
danych. Potrafi wykorzystać poznane techniki eksploracji danych do 
rozwiązywania problemów klasyfikacji i prognozowania.  Potrafi dokonać analizy 
złożonych problemów stosując odpowiednie techniki eksploracji danych i 
narzędzia. Umie opracować szczegółową dokumentację zawierającą omówienie 

K_U10, K_U11, 
K_U12, K_U13
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wyników eksploracji danych. 

U_03 
Potrafi integrować wiedzę, pochodzącą z różnych źródeł, z dziedziny informatyki i 
innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów 
pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych).   

K_U10, K_U11, 
K_U12, K_U13

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do uznania znaczenia 
wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

K_K01 

K_02 
jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania 
działalności na rzecz środowiska społecznego oraz do inicjowania działania na 
rzecz interesu publicznego 

K_K02 

K_03 Jest gotów do myślenia i działania  w sposób przedsiębiorczy K_K03 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Wiedza z zakresu metod probabilistycznych i statystyki.  
2.  Wiedza i umiejętności z zakresu baz danych  
3.  Wiedza z zakresu sztucznej inteligencji, znajomość podstawowych metod.  

Treści modułu kształcenia: 
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1. Podstawowe zadania w analizie statystycznej i eksploracji danych: Pojęcie eksploracji danych.  Zadania 
analizy danych i eksploracji. Przygotowanie danych do analizy.  Miejsce eksploracji w procesie wydobywania 
wiedzy z danych.  Różnice pomiędzy analizą sterowana zapytaniami i eksploracją danych  

2. Analiza statystyczna: Skale pomiarowe. Miary tendencji centralnej oraz dyspersji. Testy hipotez.  
3. Statystyczna analiza wielowymiarowa- wprowadzenie: Analiza struktury zbioru obserwacji - prezentacja 

graficzna. Metody transformacji w przestrzeń dwuwymiarową  
4. Wielowymiarowa analiza statystyczna: Analiza głównych składowych. Analiza czynnikowa. Analiza 

regresji. Korelacja kanoniczna  
5. Metodologia odkrywania wiedzy z danych: Przygotowanie danych do analizy (próbkowanie, transformacja, 

filtrowanie, uzupełnianie brakujących danych). Tworzenie i dopasowanie modelu danych. Ewaluacja modelu  
6. Eksploracja danych: Techniki eksploracji danych. Modele eksploracji danych. Weryfikacja i wizualizacja 

wyników w eksploracyjnej analizie danych. Testowanie trafności prognostycznej modelu.  
7.  Odkrywanie wzorców i reguł: Wsparcie, zaufanie reguł. Generowanie reguł – algorytm A priori. Analiza 

koszykowa (ang. Market basket analysis). Wykrywanie praw zmienności w danych marketingowych. 
Odkrywanie wzorców sekwencji.   

8.  Metody klasyfikacji danych: Naiwny klasyfikator Bayesa. Adaptatywna sieć Bayesa. Algorytm SVM w 
rozwiązywaniu problemów klasyfikacji danych. Kryteria oceny jakości klasyfikatora. 

9.  Wykorzystanie metod indukcyjnych uczenia maszynowego w eksploracji danych. Modelowanie 
predykcyjne - drzewa decyzyjne: Poszukiwanie wiedzy klasyfikacyjnej w danych. Budowanie i przycinanie 
drzew decyzyjnych. Kryteria doboru testów. Kryteria oceny jakości klasyfikatora. Zastosowanie drzew 
decyzyjnych. Zalety i wady.  

10.  Wykorzystanie metod indukcyjnych uczenia maszynowego w eksploracji danych. Modelowanie 
opisowe - analiza skupień: Odległość i podobieństwo obserwacji wielowymiarowych. Algorytmy grupowania. 
Metoda k-średnich. Metody aglomeracyjne 

11.  Modelowanie predykcyjne. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w procesie eksploracji 
danych: Przygotowanie danych, budowa i trenowanie sieci. Wykorzystanie sieci neuronowych w analizie 
szeregów czasowych. Sieci samoorganizujące się. Analiza regresji z wykorzystaniem sztucznych sieci 
neuronowych.  

12.  Wykorzystanie technik eksploracji w analizie danych niestrukturalnych - tekstowych i obrazowych: 
Wyszukiwanie informacji, Text-mining, Web-mining, Analiza obrazów  

13.  Wybrane systemy odkrywania wiedzy:  Postępy i najnowsze badania w zakresie eksploracji danych. 
Wykorzystanie pakietu Oracle do eksploracji danych. SAS Enterprise Miner.  STATISTICA. Możliwości 
pakietu SPSS. Weka, Rapidminer i inne  

14.  Zastosowanie technik eksploracji: Ekonomia i marketing. Diagnostyka medyczna. Telekomunikacja,  
Przemysł i inne. 

15.  CRM - wykorzystanie technik eksploracji danych w zarządzaniu. Cele CRM Operacyjny i analityczny. 
CRM – zadania. Projekty marketingowe. 

Literatura podstawowa: 

1. D.Hand, H.Mannila, P.Smyth, „Eksploracja danych”, WNT, 2005. 
1. Daniel T.Larose, „Metody i modele eksploracji danych”, PWN, Warszawa 2008  
2. T.Morzy, Eksploracja danych. Metody i algorytmy., PWN, 2013 

Literatura dodatkowa: 

1. S.Brandt, „Analiza danych”, WN PWN, Warszawa 2002  
2. M.J.A.Berry, G.Linoff, “Data mining techniques for marketing, sales and customer support”, John Wiley & 

Sons, Inc., 1997  
3. Daniel T.Larose, „Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych”, PWN, Warszawa 

2006 
3. Zdravko Markov, Daniel T.Larose, „Eksploracja zasobów internetowych. Analiza struktury, zawartości i 

użytkowania sieci WWW”, PWN, Warszawa 2009  
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4. P.Cichosz, „Systemy uczące się”, WNT, Warszawa, 2000  
5. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Eksploracja_danych  
6. W. Hardle, L.Simar , Applied Multivariate Statistical Analysis ,  2003, 

http://www.stat.wvu.edu/~jharner/courses/stat541/mva.pdf 
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne. Zamieszczanie na stronach 
internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty  od W_01 do  W_03 sprawdzane będą na egzaminie ustnym. Przykładowe pytania: 

• Omów proces odkrywania wiedzy z danych. 
• Omów algorytm C&RT.  
• Omów algorytm k-średnich  
• Podaj przykłady praktycznego wykorzystania klasyfikacji z wykorzystaniem drzew decyzyjnych 

Efekty od U_01 do  U_03 weryfikowane będą w trakcie zajęć laboratoryjnych i oceny sprawozdań, oraz będą 
sprawdzane na egzaminie ustnym. Przykładowe zadania: 

• Omów proces wstępnego przygotowania danych do analizy. Dla określonych zadań eksploracji danych 
zaproponuj metody przygotowania danych do analizy. 

• Na podstawie wyników analizy PCA określ optymalną liczbę głównych składowych. 
• Dla podanego przykładu określ atrybut dający najbardziej korzystny podział obserwacji przy budowie drzewa 

decyzyjnego z wykorzystaniem algorytmu C 4.5 (C&RT) 
• Określ wsparcie i zaufanie podanych reguł asocjacyjnych 

Efekty K_01 -  K_03 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności, w czasie zajęć 
laboratoryjnych, podczas oceny sprawozdań,  a także będą sprawdzane na egzaminie ustnym.   

Przykładowe zadania: 

• Zaproponuj metody wstępnego przygotowania danych i przeprowadzenia grupowania danych dotyczących 
klientów operatora sieci telefonicznej.  

• Zaproponuj metody przygotowania dokumentów i metody ich klasyfikacji. Przedstaw metody oceny jakości 
klasyfikatorów. 

Przed egzaminem studenci  będą mieli dostęp do pełnej listy pytań.  

Zadania na następne laboratorium muszą  być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie 
podanej literatury, musi się do nich przygotować samodzielnie lub korzystając z konsultacji.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim 
a także opracowane samodzielnie sprawozdania z wykonanych analiz, za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. 
Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie do egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 20 pkt.  

Egzamin jest egzaminem ustnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania 
co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności 
od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 
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51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

Poprawy: 
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach jednorazowa poprawa każdych ćwiczeń w trakcie zajęć 
w semestrze. Uzyskanie poprawkowego zaliczenia laboratoriów oraz wykładu możliwe jest w tracie sesji 
egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 13 godz. 
Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 
Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Praktyka zawodowa I 

Nazwa w językuangielskim:  Apprenticeship I 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   10 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Grzegorz Terlikowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Osoba delegowana z firmy/instytucji 

Założenia i cele przedmiotu: 

 Cele praktyki: 
• Pogłębienie wiedzy i umiejętności 

zawodowych zdobytych podczas praktyk na 
studiach inżynierskich, zwłaszcza w 
zakresie analizy, i rozwoju istniejących 
systemów oraz projektowania i wytwarzania 
nowych aplikacji. 

• Zastosowanie wiedzy i umiejętności w 
praktyce 

• Praca w grupie, zarządzanie niewielkim 
zespołem

Symbol efektu 
Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie zagadnienia umożliwiające wytwarzanie oprogramowania oraz 
jego analizę i rozwijanie. 

K_W02, K_W03, 
K_W04

W_02 Zna i rozumie kwestie związane z rynkiem pracy oraz relację między 
wymaganiami pracodawców a wiedzą zdobytą w trakcie zajęć. K_W02, K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce oraz odpowiednio dobrać i 
wykorzystać narzędzia informatyczne do realizacji określonych celów. 

K_U01, K_U05, 
K_U12

U_02 
Potrafi zarządzać infrastrukturą informatyczną, projektować i implementować 
aplikacje i systemy informatyczne, analizować i testować te systemy, oraz 
planować dalsze kierunki ich rozwoju.

K_U11, K_U13 

U_03 Potrafi pracować w grupie, a w szczególności zarządzać niewielkim zespołem. K_U04, K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Dostrzega potrzebę zdobywania nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń w 
celu podnoszenia kompetencji zawodowych. K_K01 

K_02 Dotrzymuje terminów, dba o wysoką jakość efektów pracy, przestrzega 
przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej. K_K04, K_K05 
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Forma i typy zajęć:  praktyka (320 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Wiedza i umiejętności związane z projektowaniem, programowaniem oraz analizą systemów informatycznych.
2. Doświadczenie zdobyte na praktykach w ramach studiów inżynierskich. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku oraz uwarunkowania prawne i etyczne 

stosownie do wykonywanych obowiązków. 
2. Specyfika działania przedsiębiorstwa, w którym jest odbywana praktyka. 
3. Rozpoznanie obszarów działalności firmy wspomaganych komputerowo. 
4. Ocena istniejącej infrastruktury i wykorzystywanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie pod 

kątem zgodności ze standardami oraz możliwości rozwoju i współpracy z innymi rozwiązaniami. 
5. Poznanie zastosowanych metod zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz strategii jej rozwoju  

w firmie.  
6. Ocena aktualnego stanu oraz przyszłych potrzeb systemów informatycznych. 
7. Współudział w projektowaniu nowych i ulepszaniu istniejących systemów informatycznych, biorąc pod 

uwagę: 
a. Wymagania i cele stawiane przed systemem informatycznym, 
b. Politykę bezpieczeństwa oraz procedury organizacyjne dotyczące wykorzystania infrastruktury 

informatycznej, 
c. Praktyka projektowania zastępczego i rola pełniona przez kierownika przedsiębiorstwa w procesie 

projektowania, 
d. Napotykane ograniczenia techniczne i biznesowe, 
e. Zagadnienia związane ze zwrotem kosztów inwestycji. 

8. Udział w projektach informatycznych oraz, w miarę możliwości, zarządzanie niewielkim zespołem. 
9. Prowadzenie dokumentacji przebiegu praktyk. 

Literatura podstawowa: 
Według zalecenia w miejscu odbywania praktyki. 

Literatura dodatkowa: 
Regulamin praktyk. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Cykl spotkań informacyjnych odnośnie celów i zakresu praktyki, wymaganych dokumentów i terminów oraz 
indywidualne konsultacje.    

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wyrywkowa hospitacja w miejscu praktyki, rozmowa ze studentem, ocena przedstawionej dokumentacji. 

Forma i warunki zaliczenia: 
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Podstawą zaliczenia modułu jest ocena wystawiona studentowi w instytucji przyjmującej na praktykę i weryfikowana 
przez opiekuna praktyk na podstawie rozmowy lub arkusza hospitacyjnego. Ocena ta obejmuje efekty wykonania 
przydzielonych zadań, jak również sposób organizacji pracy i podejmowane działania (od 0 do 50 punktów). Ponadto 
oceniana jest dokumentacja praktyk zarówno pod kątem merytorycznym, jak i formalnym, m.in. kompletność 
dokumentacji, dotrzymywanie terminów(od 0 do 50 punktów). 
 

Zakres Ocena Zakres Ocena 
0-50 pkt. nZal 51-100 pkt. Zal

 
 

Bilans punktów ECTS: 
Udział w zorganizowanej formie pracy na terenie zakładu 
pracy – miejscu odbywania praktyki 320 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 320 godz. 
Punkty ECTS za moduł 10 ECTS 
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Kierunek Informatyka, studia uzupełniające 
II stopnia  
II semestr 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język angielski 

Nazwa w języku angielskim:    English 

Język wykładowy:   angielski (wspomagany jęz. polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr inż. Maria Markowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: nauczyciele języka angielskiego 

Założenia i cele przedmiotu: 
Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na 
poziomie B2+ oraz rozwijanie umiejętności 
posługiwania się słownictwem specjalistycznym.

Symbol efektu 
Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowegoWIEDZA 

W_01 
Student zna terminologię angielską z dziedziny informatyki i właściwe struktury 
leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji językowej  
w zakresie tematyki podanej w treści modułu kształcenia. 

K_U02 

W_02 Student zna zasady konstruowania różnych form wypowiedzi ustnych i 
pisemnych. K_U02 

W_03 Student zna strategie komunikacyjne potrzebne do skutecznego porozumiewania 
się. K_U02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu informatyki; K_U02 

U_02 Potrafi wyszukać informacje z zakresu swojej specjalności; K_U02, K_U01

U_03 Potrafi formułować dłuższe spójne wypowiedzi na tematy z dziedziny 
informatyki; K_U02, K_U03

U_04 Potrafi brać udział w dyskusji dotyczącej kwestii zawodowych; K_U02, K_U03

U_05 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. K_U04 

U_06 Potrafi planować i realizować własne kształcenia oraz samodoskonalenie w 
zakresie nauki języka. K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
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K_01 
Jest gotów do świadomego wykorzystania języka angielskiego w życiu 
prywatnym i pracy zawodowej uznając znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów oraz krytycznie ją oceniając. 

K_K01 

Forma i typy zajęć:  Konwersatorium (studia stacjonarne 30 godz., studia niestacjonarne 18) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B2  ESOKJ                                                               

Treści modułu kształcenia: 
1. Wykorzystanie osiągnięć informatyki w różnych dziedzinach życia, np. w wojskowości, nauce, biznesie i 
gospodarce. 
2. Sieci komputerowe i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. 
3. Sztuczna inteligencja (sztuczne sieci neuronowe, systemy optymalizujące podejmowanie decyzji). 
4. Bazy danych i ich rodzaje (np. obiektowe, multimedialne, rozproszone). 
5. Systemy informatyczne zarządzania.  

Literatura podstawowa: 
 Glendinning E.H., Mc Ewan J., Oxford English for Information Technology, OUP  

Literatura dodatkowa: 
1. Wielki słownik angielsko-polski, polsko angielski wyd. PWN-Oxford 
2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, wyd. OUP 
3. Słownik komputerów i internetu, Peter Collin Publishing, wyd. Wilga  
4. Słownik informatyczny angielsko-polski polsko-angielski, Illg J., Illg T., Videograf II, Katowice 2003  
5. Słownik skrótów informatycznych angielsko-polski, Jacek Szaniawski, ArsKom, Warszawa 1997 
6. Duży słownik Informatyczny angielsko-polski, Szaniawski J., ArsKom, Warszawa, 2003  
7. Dictionary of Applied Informatics. Słownik informatyki stosowanej, angielsko-polski, polsko-angielski, Trojański, 

M., C.H. Beck, Warszawa, 2007  
8. Dictionary of Telecommunications and Computers, Miłkowski, M. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2008 
9. Polski-angielski słownik informatyczny WNT, Warszawa 2007  
Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: Internet, publikacje naukowe i podręczniki z zakresu informatyki.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 
Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów 
zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie 
ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), 
praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, treści 
ilustracji itp.). Ćwiczenia wspomagane są technikami multimedialnymi

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
Pisemne kolokwia (co najmniej jedno) oraz ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 
1. kolokwium sprawdzającego stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 
2.jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 
3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji.  
Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0) 
                               51-60% − dostateczna (3,0) 
                               61-70% − dostateczna plus (3,5)
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                               71-80% − dobra (4,0) 
                               81-90% − dobra plus (4,5) 
                               91-100% − bardzo dobra (5,0). 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 16 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 4 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 18 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 6 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Badania operacyjne 

Nazwa w języku angielskim:   Operational Research 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z przedmiotem Badania 
Operacyjne oraz jego zastosowaniami praktycznymi.

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie pojęcie modelu procesu decyzyjnego. Zna podstawowe 
zasady tworzenia modelu procesu decyzyjnego. K_W01 

W_02 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia programowania: liniowego, nieliniowego, 
dynamicznego, całkowitoliczbowego, wielokryterialnego, zadań szeregowania 
prac, problemów teorii grafów, w tym tworzenie modeli optymalizacyjnych, 
rozwiązania optymalne, przykłady zastosowań praktycznych

K_W01 

W_03 Zna i rozumie podstawowe pojęcia złożoności obliczeniowej problemów i 
algorytmów K_W01 

W_04 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z technikami algorytmicznymi, w tym 
metoda sympleks, algorytmy zachłanne, metoda podziału i ograniczeń, algorytmy 
ewolucyjne i genetyczne, sztuczne sieci neuronowe i inne.

K_W01 

W_05 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z teorią gier oraz jej związek z 
problemami decyzyjnymi. K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Student potrafi zaproponować właściwy model procesu decyzyjnego dla 
rozważanego problemu praktycznego. K_U01, K_U07

U_02 
Potrafi zaproponować odpowiednią metodę rozwiązywania rozważanego 
problemu oraz ocenić niezbędny nakład obliczeń i możliwość praktycznego 
rozwiązania problemu w świetle złożoności obliczeniowej.

K_U01, K_U07

U_03 Potrafi zastosować metodologię teorię gier do problemów decyzyjnych. K_U01, K_U07

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
K_01 jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do uznania znaczenia 

wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
K_K01 

K_02 Jest gotów do podtrzymania etosu zawodu informatyka, przestrzegania i 
rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działań na przestrzegania tych zasad 

K_K05 
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Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (18 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (12 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymaga jest znajomość matematyki w zakresie studiów I stopnia. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Matematyczny model procesu decyzyjnego.  Techniki jego budowy. Pojęcie problemu decyzyjnego. Metody 

analizy modelu. Pojęcie funkcji celu. 
2. Problemy optymalizacyjne. Programowanie liniowe, programowanie nieliniowe, programowanie 

dynamiczne, programowanie całkowitoliczbowe, programowanie wielokryterialne, zadania szeregowania prac, 
problem. teorii grafów. Tworzenie modeli optymalizacyjnych. Rozwiązania optymalne.  

3. Złożoność obliczeniowa. Nakład obliczeń. Oceny w sensie asymptotycznej dominacji funkcji nakładu 
obliczeń. Klasy złożoności obliczeniowej P i NP. 

4. Metoda sympleks dla problemów programowanie liniowego. Matematyczne uzasadnienie metody 
sympleks. Modyfikacje metody sympleks.  

5. Wybrane metody rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Algorytmy zachłanne. Metoda podziału i 
ograniczeń. Algorytmy ewolucyjne w tym algorytmy genetyczne i inne oparte na podobnej filozofii. Sztuczne 
sieci neuronowe. Metody oparte na analogii do przyrody, np. algorytm mrówkowy, algorytm roju pszczół itp. 

6. Podstawowe pojęcia teorii gier. Gry dwu i wielo-osobowe. Dylemat więźnia i inne rodzaje gier. Związek teorii 
gier z problemami decyzyjnymi. Równowaga Nasha i inne pojęcia. 

Literatura podstawowa: 
1. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa, 2008. 
2. Jędzejczyk Z., Kukuła K. (red.), Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, 

Wydawnictwo naukowe PWN, Wydanie 6, Warszawa, 2011. 
3. Cormen T.H., Leiserson Ch.E., Rivest R.L., Stein C. Wprowadzenie do algorytmów, WNT, 2007. 
4. Stanisław Walukiewicz, Programowanie dyskretne, PWN, 1986.

Literatura dodatkowa: 
M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska. Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach 
społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratorium komputerowe wykorzystujące 
środowisko obliczeń naukowych MatLab. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań 
ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 - W_05 będą weryfikowane w formie kolokwium pisemnego na ostatnim wykładzie.  
Przykładowe pytania: 

• Omów techniki budowy matematycznego modelu procesu decyzyjnego. 
• Wymień wybrane problemy optymalizacyjne i omów ich podstawowe właściwości. 
• Omów podstawowe zagadnienia złożoności obliczeniowej problemów i algorytmów optymalizacyjnych. 
• Omów podstawowe właściwości metody sympleks. 
• Wymień wybrane metody rozwiązywania problemów optymalizacyjnych i omów ich podstawowe 

właściwości. 
• Omów podstawowe zagadnienia teorii gier i jej związek z problemami decyzyjnymi. 

 
Efekty U_01-U_03 oraz K_01 i K_02 weryfikacja efektu kształcenia na bieżąco w trakcie zajęć oraz w trakcie 
kolokwium pisemnego na ostatnim wykładzie. 
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Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zajęć laboratoryjnych 
 i jednego kolokwium pisemnego przeprowadzonego na ostatnim wykładzie. Na zaliczenie laboratorium składają 
się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim, za które można uzyskać 
maksymalnie 60pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych następuje w przypadku uzyskania, co najmniej 30pkt.  
Za pisemne kolokwium można na nim uzyskać do 40 pkt. Zaliczenie kolokwium jest możliwe po uzyskaniu, co 
najmniej 20 pkt. Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) może być następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 
 

Zakres Ocena Zakres Ocena 
0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 
51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)
61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)

 
Poprawy: 
Uzyskanie poprawkowego zaliczenia laboratoriów oraz wykładu możliwe jest w tracie sesji egzaminacyjnej

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 18 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 8 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 4 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 12 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 15 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 1 godz. 

Samodzielne przygotowanie projektu 7 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Multimedialne interfejsy użytkownika 

Nazwa w języku angielskim:    Multimedia User Interfaces 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr Marcin Stępniak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Dr Marcin Stępniak 

Założenia i cele przedmiotu: Celem kursu jest nauczenie studentów zasad budowy 
interfejsów użytkownika, zasad i reguł ich tworzenia.  

 
Efekty uczenia się 

 
WIEDZA 

W_01 

Zna i rozumie zagadnienia związane z podbudowaną teoretycznie wiedzę w 
zakresie zasad i metodyki projektowania multimedialnych interfejsów użytkownika 
ze szczególnym uwzględnieniem fazy analizy i modelowania konceptualnego. Zna 
znaczenie stosowania metodologii Kansei w celu doskonalenia interfejsu 
użytkownika. 

K_W03, K_W06

W_02 Zna i rozumie zagadnienia dotyczące oceny  użyteczności multimedialnego 
interfejsu użytkownika. 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie aspekty mające wpływ na wiedzę o trendach rozwojowych i 
najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie informatyki. 

K_W03, K_W06

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; umie 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny.. 
Potrafi czytać ze zrozumieniem literaturę fachową w języku obcym (angielskim). 

K_U01, K_U05

U_02 
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność 
zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację 
zadania w założonym terminie  

K_U03, K_U04

U_03 Potrafi opracować szczegółową dokumentację projektu interfejsu użytkownika ze 
szczególnym uwzględnieniem widoków użytkownika..   

K_U11 

U_04 
Potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań, ocenić przydatność i 
możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie metod do projektowania i 
implementacji systemów informatycznych.  

K_U11 

U_05 Potrafi zaplanować proces testowania systemu. Potrafi dokonać analizy rozwiązań 
stosując odpowiednie techniki i narzędzia. K_U11 
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U_06 
Potrafi integrować wiedzę, pochodzącą z różnych źródeł, z dziedziny informatyki i 
innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów 
pozatechnicznych (w tym psychologii poznania).   

K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów myśleć i działać w sposób kreatywny. Zna ograniczenia własnej wiedzy 
i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. 

K_K01 

K_02 Jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących 
osiągnięć informatyki.  

K_K02 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (22 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (12 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Wiedza z zakresu grafiki komputerowej i komunikacji człowieka z komputerem 
2. Wiedza i umiejętności z zakresu inżynierii oprogramowania. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykład: 

1. Rola i ewolucja użytkownika i komunikacji człowiek-komputer. Podstawowe pojęcia: Interfejs 
użytkownika, Multimedialny Interfejs Użytkownika, Mentalny Model Użytkownika.  Historia i ewolucja 
interfejsów użytkownika;  

2. Percepcja obrazów. Filozofia widzenia. Percepcja barw. Złudzenia optyczne 
3. Percepcja dźwięków. Jak słyszymy? Rozpoznawanie mowy.  
4. Zasady projektowania IU. Psychologia postaci. Zasady percepcji. Zasady ergonomiczne. Wykorzystanie 

zasad percepcji w projektowaniu interfejsów.  
5. Normy projektowe. Normy: ISO 9126, ISO/IEC 25010, ISO 9241,  
6. Projektowanie interfejsu użytkownika Projektowanie User Experience (UX design), Projektowanie 

zorientowane na użytkownika -User Centered Design (UCD ), Projektowanie IU, Metody Agile UX  
7. Obiektowa metodologia analizy i projektowania Multimedialnego Interfejsu Użytkownika.  Techniki 

szczegółowego modelowania działań użytkownika. Poziomy zadań. Poziom semantyczny. Poziom 
syntaktyczny;  

8. Ocena jakości Interfejsu Użytkownika Pojęcie użyteczność IU. Heurystyki Nielsena. Kryteria oceny 
jakości interfejsu graficznego i multimedialnego. Rodzaje testów. Kwestionariusze.  Eye-tracking. Web-
usability.  

9. Zastosowanie metodyki KANSEI do doskonalenia interfejsów oprogramowania. Zarys podejścia 
KANSEI. Podstawy KANSEI ENGINEERING. Metodyka projektowania KANSEI;  

10. Projektowanie i użyteczność interfejsów głosowych. Interakcyjne tworzenie systemu. Ocena jakości 
VUI; 

11. Narzędzia i technologie wykorzystywane w projektowaniu IU.
Literatura podstawowa: 

1. M. Kasperski, Anna Boguska-Torbicz Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Helion 2008, 
2. J.Nielsen, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion 2003; 
3. J. Tidwell Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe, Helion 2012; 

Literatura dodatkowa: 

1.  J. Spolsky, Projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programisty, Mikom, 2001 
2. Masarek K., Sikorski M. (red), Interfejs użytkownika Kansei w praktyce, Wydawnictwo PJWSTK, 

Warszawa 2006  
3. The Essential Guide to User Interface Design - An Introduction to GUI Design Principles and Techniques, 

Wilbert O. Galitz, Wiley Publishing, Inc. 2007 
4. Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules, Jeff 

Johnson, Elsevier, 2010 
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne. Zamieszczanie na stronach 
internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.  
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Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty  W_01 - W_03 będą weryfikowane w trakcie zajęć i realizacji zadania indywidualnego.  

Efekty U_01 - U_06 weryfikowane będą w trakcie zajęć, oceny realizacji zadania indywidualnego oraz prezentacji 
autoreferatu.  

Efekty K_01 - K_02 będą weryfikowane podczas zaliczania zadania indywidualnego,  a także podczas prezentacji 
autorefratu.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na 
regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim, autoreferatu wygłoszonego na koniec semestru oraz 
z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 20 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 40 pkt. 
• Autoreferat – 40 pkt., 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 10 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 20 pkt, 
autoreferat – co najmniej 20 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części 
składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach 
ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 

 

Poprawy: W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach jednorazowa poprawa każdych ćwiczeń w 
trakcie zajęć w semestrze.  

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 22 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 15 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 
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Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 12 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 3 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Zaawansowane Przetwarzanie w Chmurze 

Nazwa w języku angielskim:  Advanced Cloud Computing 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Informatyka 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Drugiego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Artur Niewiadomski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Artur Niewiadomski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy i 
umiejętności studentów o zaawansowane 
mechanizmy przetwarzania danych w chmurach 
obliczeniowych. Do realizacji tych celów zostaną 
wykorzystane trzy najpopularniejsze platformy: 
Microsoft Azure, Google Cloud Platform oraz 
Amazon Web Services. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach chmur obliczeniowych, zasadach ich 
działania oraz narzędziach i usługach dostarczanych przez liderów rynku K_W02, K_W09 

W_02 Posiada rozszerzoną wiedzę o sposobach przechowywania, przetwarzania 
danych i komunikacji w chmurze 

K_W02, K_W09’ 
K_W10 

W_03 Ma rozszerzoną wiedzę o projektowaniu i programowaniu aplikacji chmurowych 
oraz o migracji istniejących aplikacji do chmury K_W05, K_W10 

W_04 Posiada rozszerzoną wiedzę o mechanizmach bezpieczeństwa i skalowania 
wydajności aplikacji w chmurze K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi programować, monitorować i zarządzać aplikacjami w chmurze Azure, 
Google Cloud Platform i Amazon Web Services

K_U10 

U_02 Potrafi posługiwać się najnowszymi technologiami chmurowymi K_U11 

U_03 Potrafi opracować strategię migracji istniejących usług do chmury 
 K_U09 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Student potrafi działać kreatywnie i poszukiwać optymalnych rozwiązań 
projektowych przy uwzględnieniu ryzyka i uwarunkowań biznesowych. K_K03 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (22 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (12 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)
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Wymagania wstępne i dodatkowe: 
1. Opanowany materiał z zakresu sieci komputerowych, systemów operacyjnych i zaawansowanego 

programowania 
2. Zaliczony przedmiot „Komunikacja i przetwarzanie w chmurze” lub znajomość pozycji  

Z.Fryźlewicz, Ł. Leśniczek, "Usługi Microsoft Azure. Programowanie aplikacji" 

Treści modułu kształcenia: 
1. Komunikacja, przechowywanie danych i przetwarzanie w chmurze 
2. Migracja danych i aplikacji do chmury 
3. Kontenery Docker i Kubernetes 
4. Usługi Azure: Kubernetes Service, Stream Analytics i Azure Functions 
5. Wprowadzenie do Google Cloud Platform. 
6. Google App Engine,Cloud Bigtable, Cloud Datastore 
7. Google Cloud Functions, Google Kubernetes Engine 
8. Wprowadzenie do Amazon Web Services 
9. Usługi AWS: S3, Amazon RDS, Elastic Cloud Compute (EC2), Amazon VPC  
10. Usługi AWS: Amazon Lambda, Amazon Cloudfront

Literatura podstawowa: 
1. Amazon Web Services w akcji. A. Wittig, M. Wittig. Wydanie II. Helion 2020 
2. Usługi Microsoft Azure. Programowanie aplikacji. Z.Fryźlewicz, Ł. Leśniczek, Promise 2015 
3. Google Cloud Platform for Architects. V. Srinivasan, J. Ravi, J. Raj, Packt Publishing, 2018 

Literatura dodatkowa: 

1. Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych. K. Hightower, B. Burns, J. Beda, 
Helion 2019 

2. Building Intelligent Cloud Applications. Develop Scalable Models Using Serverless Architectures with 
Azure. J. Biggs, V.H. Garcia, J.L.C. Salanova. O’Reilly 2019 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych. Samodzielna praca 
studenta nad zadaniem indywidualnym. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
Efekty W_01 – W_04 będą sprawdzane na bieżąco podczas zajęć, na kolokwium oraz w trakcie egzaminu ustnego. 
Student będzie odpowiadał na pytania związane z funkcjonowaniem chmury obliczeniowej, tworzeniem i migracją 
aplikacji do chmury, aspektami bezpieczeństwa i skalowalności w chmurze.  
Przykładowe pytania: 

• Scharakteryzuj model FaaS. 
• Na czym polega mechanizm Kubernetes? 
• Porównaj usługi związane ze skalowaniem wydajności oferowane przez Azure, Google i AWS. 

Efekty U_01- U_03 będą sprawdzane systematycznie podczas zajęć laboratoryjnych oraz przy obronie projektu. 
Efekt K_01  będzie weryfikowany w oparciu o odpowiedzi na pytania zadawane w czasie zajęć laboratoryjnych i 
wykładów.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem ustnym. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. 
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z obrony zadania indywidualnego, według schematu: 

Regularne zajęcia – 80pkt.  

Zadanie indywidualne – 40pkt. 



75 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania powyżej 40 punktów za zajęcia laboratoryjne oraz powyżej 
20 punktów za zadanie indywidualne. 

Podczas egzaminu ustnego można uzyskać do 80 punktów. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania powyżej 
40 punktów. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od 
sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 200pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-100 pkt. ndst (F) 140-160 pkt. db (C) 

100-120 pkt. dst (E) 160-180 pkt. db+ (B) 

120-140 pkt. dst+ (D) 180-200 pkt. Bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 22 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 15 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 12 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 3 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Sieci i systemy wirtualne 

Nazwa w języku angielskim:   Virtual Networks Systems 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obieralny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Grzegorz Terlikowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Grzegorz Terlikowski 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z 
zaawansowanymi zagadnieniami związanymi z 
zarządzaniem sieciami i systemami wirtualnymi oraz 
z podstawami ich tworzenia 

Symbol efektu 
Efekty uczenia się Symbol 

efektu 
kierunkoweg
oWIEDZA 

W_01 Zna i rozumie zagadnienia dotyczące sieci i systemów wirtualnych. Zna kryteria i 
typy wirtualizacji. 

K_W02, 
K_W09

W_02 Zna i rozumie zagadnienia z zakresu działania elementów wchodzących w skład 
infrastruktury służącej do wirtualizacji: Wirtualne przełączniki, rozproszone 
wirtualne przełączniki, maszyna wirtualna, Vmotion. Zna i rozumie zagadnienia 
związane z przeznaczeniem maszyn wirtualnych,

K_W02¸ 
K_W09, 
K_W11 

W_03 Zna i rozumie zagadnienia na temat zasad działania różnych protokołów 
służących do budowy sieci VLAN i VPN. 

K_W02, 
K_W09

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej 
oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco 
uzasadniać opinie. 

K_U01 

U_02 Potrafi dobrać i wykorzystać oprogramowanie służące do wirtualizacji systemów 
operacyjnych.  

K_U01, 
K_U07, K_U9, 

K_U12

U_03 Potrafi ocenić i wykorzystać protokoły i narzędzia służące do tworzenia sieci 
wirtualnych

K_U17, 
K_U07, 
K_U12

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
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K_01 
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz jest gotów do uznawania 
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z 
zakresu informatyki 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia (22 godz.),   
Studia niestacjonarne: wykłady (12 godz.), ćwiczenia (15 godz.), 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność programowania w języku Java i programowania sieciowego.. 

Treści modułu kształcenia: 
Treści wykładów: 

1. Wirtualne sieci lokalne. Protokoły Dot1Q, VTP i DTP. Domena VTP. Dobre praktyki i bezpieczeństwo 
sieci. 

2. Prywatne sieci wirtualne. Typy i rodzaje prywatnych sieci wirtualnych. Protokoły IPSec, PPTP, L2TP i 
SSTP struktura i tryby działania protokołu.  

3. Prywatne sieci  wirtualne cd. Sieci prywatne oparte na protokole SSL. OpenVPN – pakiet do  
stworzenia sieci wirtualnej.  Prywatne sieci wirtualne na bazie Hamachiego. 

4. Wirtualizacja serwerów i jej typy. Podstawowe pojęcia: Wirtualizacja, instrukcje uprzywilejowane, 
hipervisor. Kryteria wirtualizacji. Typy wirtualizacji: natywna, parawirtualizacja, wirtualizacja wspierana 
sprzętowo, wirtualizacja aplikacji. Zastosowania wirtualizacji.  

5. Wirtualne maszyny i serwery wirtualne. Struktura maszyn i serwerów wirtualnych. Historia maszyn 
wirtualnych: IBM System/360, IBM System/370.  

6. Infrastruktura do wirtualizacji na przykładzie VSphere. Serwery wirtualne VMware ESXi. Usługi 
vMotion, vStorage, Web Access, Fault Tollerance, High Availability. Zarządzanie infrastruktrą – 
vCenterServer. Magazyny danych a macierze dyskowe. 

7. Sieci wirtualne w wirtualnym środowisku.  Przełączniki wirtualne: standardowe i rozproszone 
przełączniki. Wirtualne porty. Metody znakowania ramek przez wirtualne przełączniki: EST, VST, VGT. 

8. Wirtualizacja - przegląd popularnych rozwiązań. Rozwiązania firm vmWare, Microsoft i Citrix. 
9. Kubernetes – platforma do zarządzania, automatyzacji i skalowania aplikacji kontenerowych. Historia, 

obiekty: Kontenery, Usługi, Pody. 
10. JVM - Java™ Virtual Machine: wykonanie programu. Założenia przyjęte przy tworzeniu maszyny 

wirtualnej. Początek działania maszyny wirtualnej. Fazy uruchamiania programu na maszynie wirtualnej. 
Faza ładowania: lista czynności wykonywanych przez ClassLoader, Faza linkowania. 

Literatura podstawowa: 
1. C. Wahl, S. Pantol, VMware dla administratorów sieci komputerowych. Helion 2015.B. Hartpence.  
2. M. Serafin. Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo  danych. Wydanie II rozszerzone. Wydawnictwo 

Helion. 2013. 
3. M. Serafin. Wirtualizacja w praktyce. Wydawnictwo Helion. 2012. 

Literatura dodatkowa: 
1. Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware 

VirtualCenter - Dariusz Daniluk , Warszawa, czerwiec 2006r.   
2. Routing i switching. Praktyczny przewodnik. Wydawnictwo Helion. 2013.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
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Efekty W_01 – W_03 będą sprawdzane na kolokwium pisemnym. Na kolokwium zadania będą dotyczyły 
wybranych problemów związanych z wwirtualizacją, przykładowe pytania: 
• Podaj definicję wirtualizacji oraz scharakteryzuje jej typy. 
• Co to jest VPN, scharakteryzuj protokoły stosowane w tych sieciach.  
 
Efekt U_01 - U_03 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach. Zadania na następne laboratorium muszą być 
dostępne co najmniej 5 dni przed zajęciami. Student, na podstawie podanej literatury, musi się do nich samodzielnie 
lub korzystając z konsultacji, przykładowe zadanie: 
• Konstruowanie sieci VLAN z wykorzystaniem protokołów VTP i DTP.  
• Konstruowanie sieci wirtualnej użyciem protokołów OpenVPN, PPTP, L2SP.  
• Implementacja algorytmu Deffiego-Helmana 
Efekty K_01 będzie weryfikowany, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych, 
podczas zaliczania zadania indywidualnego,  a także będą sprawdzane na kolokwium. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zajęć laboratoryjnych i 
jednego kolokwium pisemnego przeprowadzonego na ostatnim wykładzie. Na zaliczenie laboratorium składają się 
oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie 
wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 39 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 21 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 20 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 10 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 60 pkt. 

Za pisemne kolokwium można na nim uzyskać do 40 pkt. Zaliczenie kolokwium jest możliwe po uzyskaniu co 
najmniej 20 pkt. Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. Db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. Db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa kolokwium w sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach 22 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów i udział w 
kolokwium 8 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 10 godz. 



79 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 12 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 3 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium i udział w kolokwium 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Zaawansowane sieci komputerowe 

Nazwa w języku angielskim:  Advanced Computer Networking 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Andrzej Salamończyk 
dr Grzegorz Terlikowski 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem modułu jest zaznajomienie studentów z 
zaawansowanymi protokołami i technologiami sieci 
komputerowych

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie działanie sieciowych protokołów komunikacyjnych. K_W05, K_W09 
W_02 Zna i rozumie zasady przełączania w sieciach LAN (VLANy). K_W05, K_W09 
W_03 Zna i rozumie zasady projektowania sieci WAN, PPP, ISDN, Frame Relay. K_W05, K_W09 
W_04 Zna i rozumie aspekty bezpieczeństwa sieci komputerowych. K_W05, K_W09 

W_05 Zna i rozumie wybrane elementy programowania sieciowego w oparciu o język 
Java. K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi realizować aplikacje sieciowe K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_02 Potrafi zaprojektować, zrealizować i skonfigurować sieć LAN, VLAN i WAN K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U13

U_03 Potrafi diagnozować i usuwać problemy w sieciach LAN, VLAN i WAN K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_04 Potrafi zaprojektować i skonfigurować podstawą politykę bezpieczeństwa w 
sieciach z wykorzystaniem ACL K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do uznania znaczenia 
wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K01 

K_02 Jest gotów do myślenia i działania  w sposób przedsiębiorczy K_K03 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
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1. Umiejętność programowania w języku obiektowym (Java). 
2. Znajomość podstawowych pojęć technologii sieciowych (zakres przedmiotu Technologie Sieciowe). 

Treści modułu kształcenia: 
Treści wykładu: 

1. Warstwa aplikacji - programowanie w oparciu o gniazda. Gniazda (sockety) UDP. Zastosowania 
protokołu UDP. Programowanie na socketach UDP. 

2. Warstwa aplikacji - programowanie w oparciu o URL. Protokół HTTP, adresacja URL, HTML. Model 
programowania na URL-ach. 

3. Zaawansowane technologie sieci lokalnych. Segmentacja sieci lokalnych.  Rozpinanie LAN-u na wielu 
switchach. Protokół STP (Spanning Tree Protocol). Wirtualne LAN-y, czyli technologia VLAN: statyczne 
sieci wirtualne, dynamiczne sieci wirtualne. 

4. Bezpieczeństwo w warstwie transportu. Bezpieczeństwo na WWW. Secure Socket Layer (SSL) oraz 
Transport Layer Security (TLS). Secure Electronic Transaction (SET). 

5. Bezprzewodowe technologie w sieciach lokalnych. WLAN IEEE 802.11. Bezpieczeństwo i protokół 
WEP. 

6. Zarządzanie sieciami, cześć 1. Wprowadzenie do zarządzania sieciami, motywacje, główne 
komponenty. Infrastruktura do zarządzania sieciami (internetowymi). MIB: management information 
base, SMI: Structure of Management Information - język do definiowania struktur danych. 

7. Zarządzanie sieciami, cześć 2. SNMP: protokół do zarządzania sieciami. Bezpieczeństwo i 
administrowanie sieciami. Zdalny nadzór sieci – RMON. Uniwersalne sposoby prezentacji danych: 
ASN.1 - Abstract Syntax Notation. 

8. Bezpieczeństwo w warstwie sieci. IP Security. Wirtualne sieci prywatne VPN.IP Mobile. 
9. Zaawansowane technologie w warstwie Sieci. Multicasting, adresacja, routing. 
10. ATM - kompletna technologia sieciowa w roli sieci szkieletowej Internetu. Warstwy w ATM. Struktura 

komórki ATM. IP nad ATM.  
11. Sieci rozległe. Technologie stosowane w sieciach WAN, urządzenia wykorzystywane w WAN. 

Korelacja pomiędzy WAN a modelem OSI/ISO, protokoły enkapsulacji w WAN. 
12. ISDN. Wprowadzenie do ISDN. Korelacja z modelem OSI/ISO, Tryby BRI i PRI. Konfiguracja ISDN, 

Routing Dial-on-Demand. 
13. Frame Relay. Wprowadzenie do Frame Relay, definicje podstawowych pojęć związanych z FR. 

Omówienie LMI (implementacji FR firmy Cisco).  
14. Pozostałe protokoły w sieciach WAN.  PPP, xDSL, SDLC (HDLC), X.25. 
15. Omówienie najnowszych technologii sieciowych. Przegląd nowych rozwiązań i technologii w sieciach 

komputerowych. Zakreślenie trendów i perspektyw rozwoju w sieciach komputerowych. 
Treści zajęć laboratoryjnych 

1. Realizacja aplikacji w oparciu o protokół UDP. Realizacja pewnego przesyłania  w oparciu o protokół 
UDP. 

2. Programowanie na protokole HTTP. Programowanie aplikacji w oparciu o adresy URL. 
3. Segmentacja w sieciach LAN, tworzenie sieci VLAN. Sposoby przełączania, protokół Spanning Tree. 

Konfiguracja usług DHCP na routerach. 
4. Programowanie na gniazdach SSL - cz. 1. Generowanie kluczy, magazynów i certyfikatów. Realizacja 

prostej aplikacji klient serwer z wykorzystaniem gniazd SSL (przy ustawieniach domyślnych). 
5. Konfiguracja bezprzewodowych urządzeń sieciowych.  Realizacja bezpieczeństwa w sieciach 

bezprzewodowych. Konfigurowanie NAT. 
6. Programowanie na gniazdach SSL - cz. 2. Konstruowanie gniazd SSL w sposób jawny. Realizacja 

aplikacji z uwierzytelnianiem klienta i serwera. Realizacja aplikacji z wykorzystaniem protokołu HTTPS.
7. Programowanie z wykorzystaniem protokołu SNMP. Realizacja aplikacji odpytującej urządzenia w sieci 

poprzez agentów SNMP. Realizacja aplikacji wprowadzającej zmiany dla wartości wybranych 
identyfikatorów obiektów bazy MIB.  Prosta aplikacja wysyłająca i odbierająca pułapki. 

8. Protokoły routingu (cz. 1).  Konfiguracja protokołów wektora odległości RIP v 2, EIGRP. 
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9. Protokoły routingu (cz. 2). Konfiguracja protokołu stanu łącza OSPF, redystrybucja pomiędzy 
protokołami routingu. 

10. Listy dostępu. Używanie, przetwarzanie i wykorzystanie list dostępu do filtrowania pakietów IP. 
Konfigurowanie standardowych i rozszerzonych list dostępu w routerach. 

11. Aplety - cz. 1. Architektura apletu. Budowa prostego apletu, proste metody wyświetlania składników 
apletu. 

12. Aplety - cz. 2. Obsługa zdarzeń, klasy obsługi zdarzeń, interfejsy nasłuchujące zdarzeń. Wprowadzenie 
do AWT (Abstract Window Toolkit). 

13. Podstawowa konfiguracja i weryfikacja Frame Relay. Realizacja topologii  Frame Relay z 
wykorzystaniem DLCI i LMI. 

14. Konfiguracja uwierzytelniania w PPP (PAP, CHAP).Komunikacja w protokole PPP, konfiguracja DDR. 
Wykorzystanie ramek LCP i NCP w protokole PPP. 

15. Testowanie poprawności działania sieci, diagnozowanie i usuwanie usterek w sieciach 
komputerowych. Prezentacja i obrona zadań indywidualnych. 

Literatura podstawowa: 

1. Kurose J. F., Ross K. W., Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle, Wydawnictwo 
Helion, Gliwice 2006 

2. K. Krysiak. Sieci Komputerowe - Kompendium. Wydawnictwo Helion 2005 
3. T. Sheldon. Wielka Encyklopedia Sieci Komputerowych. Wydawnictwo Robomatic s.c. 1999.

Literatura dodatkowa: 
1. Akademia Sieci Cisco. CCNA Exploration, Semestr 1. PWN, Warszawa 2011 
2. Leinwand, B. Pinsky. Konfiguracja Routerów Cisco. Podstawy. Mikom, Warszawa 2002. 
3. M. Sportack. Routing IP - podstawowy podrecznik. Mikom, Warszawa 2000. 
4. M. Sportack. Sieci komputerowe. Wydawnictwo Helion 2004, 
5. R. Wright. Elementarz routingu IP. Mikom, Warszawa 1999.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, Laboratoria z wykorzystaniem sprzętu 
sieciowego. Zamieszczanie na stronach internetowych zadań i materiałów do ćwiczeń. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt U_01 jest sprawdzany przy obronie programistycznego zadania indywidualnego. 
Efekty U_02 – U_04, są sprawdzane w czasie ocenianych zadań na laboratoriach, niektóre zadania 
wykonywane są w grupach i w ten sposób sprawdzane jest efekt K_02.  
Efekty W_01 – W_05 K_01, sprawdzane są egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium.  
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 26 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych 
form aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co 
najmniej 7 pkt.  
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części 
składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w 
nawiasach ocena wg skali ECTS): 
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Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 10 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 75 godz. 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 15 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 75 godz. 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Projektowanie sieci komputerowych 

Nazwa w języku angielskim:  Computer Networks Design 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Andrzej Salamończyk 
dr Grzegorz Terlikowski 

Założenia i cele przedmiotu:  Celem modułu jest zaznajomienie studentów z 
zasadami projektowania sieci komputerowych

Symbol efektu 
Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie działanie zaawansowanych protokołów komunikacyjnych 
 K_W05, K_W09 

W_02 Zna i rozumie zasady przełączania w sieciach LAN oraz  sieci VLAN, oraz listy 
dostępu ACL.  K_W05, K_W09 

W_03 
Zna i rozumie podstawowe zasady projektowania sieci WAN, PPP, ISDN, 
Frame Relay. 
 

K_W05, K_W09 

W_04 Zna i rozumie zasady programowania sieciowego w oparciu o język Java. 
 K_W05 

W_05 Zna i rozumie zagadnienia bezpieczeństwa sieci komputerowych. K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi instalować i obsługiwać sprzęt i oprogramowania w sieciach 
komputerowych. Realizacja aplikacji sieciowych w zespołach,

K_U08, K_U10, 
K_U13

U_02 Potrafi konfigurować routerów (EIGRP, ACL).  K_U08, K_U10, 
K_U13

U_03 Potrafi projektować, budować i zarządzać sieciami VLAN i WAN. K_U08, K_U10, 
K_U13

U_04 Potrafi diagnozować i usuwać problemów. K_U08, K_U10, 
K_U13

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań w 
rozwiązywaniu problemów w istniejących sieciach komputerowych 
uwzględniając istniejące standardy sieciowe

K_K01 

K_02 Potrafi współpracować w zespole w realizacji niektórych zadań K_K03 



85 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność programowania w języku obiektowym (Java). 
2. Znajomość podstawowych pojęć technologii sieciowych (zakres przedmiotu Technologie Sieciowe). 

Treści modułu kształcenia: 
WYKŁAD 

1. Zasady projektowania aplikacji rozproszonej struktury danych,  XML - uniwersalny język do konstrukcji 
struktur danych, protokół komunikacyjny pomiędzy elementami aplikacji rozproszonej, omówienie języka 
XSD - XML Schema Definition,  

2. Protokoły warstwy transportu. zasady pewnego przesyłania danych, protokół TCP, UDP, struktura 
segmentu TCP, nawiązywanie i zamykanie połączeń, zasady kontroli zagęszczeń TCP  

3. Protokoły warstwy sieci. algorytmy routingu: LS oraz DV, protokół IP v4, struktura datagramu IP, 
fragmentacja i defragmentacja pakietów protokół ICMP, protokoły routingu: RIP, OSPF, IGRP, BGP, 
protokół IP v.6  

4. Protokoły warstwy sieci. protokół łącza między przełącznikami, dynamiczny protokół łącza między 
przełącznikami, metoda oznaczania ramek IEEE 8021Q, protokół magistrali VLAN 

5. Bezprzewodowe sieci LAN. Wireless LAN: IEEE 802.11 przegląd najnowszych technologii sieci ad hoc, 
pozycjonowanie punktu dostępu w celu uzyskania maksymalnego obszaru pokrycia, sieci WLAN i VLAN 

6. ATM - kompletna technologia sieciowa w roli sieci szkieletowej Internetu, warstwy w ATM, struktura 
komórki ATM, IP nad ATM, Ethernet przez ATM 

7. Sieci rozległe, technologie stosowane w sieciach WAN, urządzenia wykorzystywane w WAN, korelacja 
pomiędzy WAN a modelem OSI/ISO, protokoły enkapsulacji w WAN, systemy zastrzegania przepustowości 
WAN, synchroniczna sieć optyczne 

8. Frame Relay oraz ISDN,  wprowadzenie do Frame Relay, definicje podstawowych pojęć związanych z FR, 
podstawowa konfiguracja i weryfikacja FR, wprowadzenie do ISDN, konfiguracja ISDN, routing Dial-on-
Demand  

9. Protokół PPP, protokół komunikacyjny między dwoma stacjami, wielopołączeniowy PPP i wieloramowy 
wielopołączeniowy PPP, protokoły PAP i CHAP, 

10. Projektowanie brzegowej topologii sieci przedsiębiorstwa, nadmiarowe segmenty WAN, Multihoming 
połączeń internetowych, tworzenie wirtualnych sieci prywatnych VPN, brzeg sieci dostawcy usług 

11. Elementy projektowania sieci komputerowych,  określanie potrzeb i celów klienta, logiczny projekt sieci, 
fizyczny projekt sieci, testowanie, optymalizacja i dokumentowanie projektu sieci  

12. Logiczny projekt sieci,  hierarchiczny projekt sieci, korzystanie z modelu hierarchicznego do 
przypisywania adresów, stosowanie wielu protokołów routingu w intersieci, opracowywanie strategii 
zarządzania siecią 

13. Fizyczny projekt sieci, przykład projektu sieci kampusowej, urządzenia zdalnego dostępu dla projektu 
sieci przedsiębiorstwa, przykładowy projekt sieci WAN 

14. Technologie sieciowe krótkiego zasięgu: PAN - Personal Area Networks, architektura i zastosowania 
Bluetooth, stos protokołów Bluetooth, warstwa L2CAP w Bluetooth, IrDA  

15. Omówienie najnowszych technologii sieciowych i podsumowanie, protokół MPLS, bezprzewodowe 
sieci metropolitalne WMAN IEEE 802.16 

LABORATORIUM 
1. Programowanie na protokole HTTP, realizacja prostego serwera HTTP, realizacja serwletu  
2. Programowanie na gniazdach SSL w języku Java, generowanie kluczy, magazynów i certyfikatów, 

realizacja połączenia na gniazdach SSL z użyciem opcji domyślnych i zaawansowanych  
3. Wprowadzenie do programowania na aparatach komórkowych, zasady programowania w J2ME, 

wykorzystanie MIDP 2.0, programowanie na aparatach komórkowych wykorzystujacej HTTPConnection, 
rozdanie tematów projektów do samodzielnej realizacji  

4. Programowanie na aparatach komórkowych wykorzystujące gniazda TCP i UDP, testowanie prostego 
przykładu, realizacja własnego projektu  

5. Projektowanie sieci LAN, rozpoznanie potrzeb klienta, specyfikacja wymagań, analiza projektu prostej 
sieci LAN, konfigurowanie DHCP i NAT  

6. Opracowanie projektu sieci kampusowej, dobór urządzeń i typów mediów dla sieci, zaprojektowanie 
adresacji logicznej i nazewnictwa urządzeń, dobór protokołów routingu, analiza projektu prostej sieci  

7. Projektowanie sieci bezprzewodowych 802.11, analiza projektu prostej sieci bezprzewodowej, realizacja 
bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych
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8. Java Dynamic Management Kit, instalacja JDMK, analiza i testowanie wybranych programów opartych na 
JDMK  

9. Projektowanie aplikacji do zarządzania sieciami komputerowymi, modyfikacja wybranych przykładów 
projektowanie aplikacji wspomagającej zarządzanie siecią komputerów  

10. Projektowanie i realizacja list dostępu ACL, ocena zagrożeń, rozmieszczenie list dostępu konfiguracja 
list dostępu, listy ACL standardowe, rozszerzone, dynamiczne, zwrotne, oparte na zawartości, korzystają ce 
z harmonogramów  

11. Projektowanie zdalnego dostępu, uwierzytelnianie oraz autoryzacje transmisji pakietów w środowisku 
AAA (Authentication Authorization Accounting), zaawansowane uwierzytelnienia i autoryzacje w środowisku 
AAA  

12. Projektowanie kolejkowania pakietów, konfigurowanie kolejki pakietów, kształtowanie ruchu sieciowego  
13.  Projektowanie, instalowanie i diagnozowanie sieci Ethernet, TCP/IP i sieci rozległych, praktyczna 

konfiguracja urządzeń sieciowych, analiza bezpieczeństwa w danym projekcie, implementacja rozwiązań 
zwiększających bezpieczeństwo i niezawodność  

14. Troubleshooting, testowanie poprawności działania sieci, diagnozowanie i usuwanie usterek w sieciach 
komputerowych  

15. Prezentacja indywidualnego projektu. prezentacja wyników prac, dyskusja i ocena projektów 
indywidualnych. 

Literatura podstawowa: 
4. Bruno A., Kim J., CCDA. Certyfikat projektanta sieci Cisco, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004 
5. Kurose J. F., Ross K. W., Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle, Wydawnictwo 

Helion, Gliwice 2006 
6. Lewis W., Akademia sieci Cisco.CCNA semestr 3.Podstawy przełączania oraz routing 

pośredni,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 
7. Oppenheimer P., Projektowanie sieci metodą Top-Down, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Literatura dodatkowa: 
1. Reid A., Akademia sieci Cisco.CCNA semestr 4. Sieci rozległe - technologie WAN,  Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2007 
2. Dooley K., I. J. Brown. Cisco. Receptury, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004 
3. Dooley K., I. J. Brown. Cisco IOS Cookbook, OReilly  Gliwice 2006 
4. Henry B., CCIE Security, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004 
5. Krysiak K., Sieci komputerowe. Kompendium, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005Praca zbiorowa, 

Vademecum teleinformatyka III, IDG, Warszawa 2004 
6. McGregor M., Akademia sieci Cisco. Semestr piąty, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2002 
7. Tanenbaum A. S. Sieci komputerowe, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004  
8. Teare D., Paquet C., Campus Network Design Fundamentals, Cisco Press, 2005 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, Laboratoria z wykorzystaniem sprzętu sieciowego. 
Zamieszczanie na stronach internetowych zadań i materiałów do ćwiczeń. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt U_01 jest sprawdzany przy obronie programistycznego zadania indywidualnego. 
Efekty U_02 – U_04, są sprawdzane w czasie ocenianych zadań na laboratoriach, niektóre zadania wykonywane są 
w grupach i w ten sposób sprawdzane jest efekt K_02.  
Efekty W_01 – W_05, K_01, sprawdzane są egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium.  
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 26 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 
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Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 7 pkt.  
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), 
w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 10 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 75 godz. 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 15 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 75 godz. 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Technologie bezpieczeństwa w sieciach 
komputerowych

Nazwa w języku angielskim:  Security technologies in computer networks 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Piotr Świtalski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Piotr Świtalski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z 
technologiami i systemami bezpieczeństwa 
komputerowego w stopniu wystarczającym do ich 
zrozumienia. W założeniach do tego przedmiotu 
przewiduje się zajęcia praktyczne z użyciem 
komputerów, podczas których studenci nabędą 
umiejętności projektowania systemów 
bezpieczeństwa komputerowego. Przedmiot ma za 
zadanie pogłębić wiedzę o bezpieczeństwie 
systemów komputerowych. W założeniu ma również 
usystematyzowanie wiedzy w zakresie najnowszych 
technologii i systemów bezpieczeństwa 
komputerowego.

Symbol efektu 
Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie technologie oraz systemy służące do zapewnienia 
bezpieczeństwa komputerowego K_W02, K_W09 

W_02 Wie jaki wpływ na bezpieczeństwo komputerowe mają zastosowane 
technologie i rozwiązania informatyczne K_W02, K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi wdrożyć technologie bezpieczeństwa komputerowego w istniejącym 
oprogramowaniu 

K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_02 Potrafi zastosować bezpieczne protokoły uwierzytelniania użytkownika K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_03 Potrafi skonfigurować oprogramowanie służące bezpieczeństwu 
komputerowemu K_U01, K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania krytycznych decyzji związanych z 
projektowaniem i implementacją mechanizmów uwierzytelniania w systemach K_K01, K_K04 
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komputerowych, jest gotów do krytycznej oceny własnych działań oraz do 
konstruktywnej krytyki 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest znajomość literatury: 

• Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej 
komunikacji, Helion, Gliwice, 2012. 

• Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki 
kryptologii, Wyd. Helion, Gliwice, 2012, lub 

• znajomość podstaw bezpieczeństwa komputerowego.

Treści modułu kształcenia: 

11. Zarządzanie kluczami i ich dystrybucja. Dystrybucja kluczy przy użyciu kryptografii symetrycznej. 
Transparentne zarządzanie kluczami. Zdecentralizowana organizacja kluczy. Dystrybucja kluczy przy użyciu 
kryptografii asymetrycznej. Publiczne ogłoszenie klucza. Certyfikaty kluczy publicznych. Standard X.509. 
Infrastruktura klucza publicznego. 

12. Uwierzytelnianie użytkowników. Uwierzytelnianie wzajemne. Uwierzytelnianie jednokierunkowe. 
Uwierzytelnianie zdalnych użytkowników przy użyciu kryptografii symetrycznej. System Kerberos. 
Uwierzytelnianie zdalnych użytkowników przy użyciu kryptografii asymetrycznej. 

13. Polityka bezpieczeństwa w systemie operacyjnym. Modele bezpieczeństwa w systemach operacyjnych. 
Struktura SELinux. Modele bezpieczeństwa w SELinux. Polityka bezpieczeństwa SELinux – polityka 
targeted. Rola polityki w procesie uruchamiania SO. Kontekst bezpieczeństwa. Reguły. Przejścia domeny. 
Przykład działania SELinux.  

14. Bezpieczeństwo protokołów warstwy sieciowej. Charakterystyka protokołu IPsec. Usługi IPsec. 
Internetowa wymiana kluczy (IKE). Bezpieczeństwo protokołu IPv6. Ataki na protokół IPv6. 

15. Bezpieczeństwo protokołów warstwy transportowej. Zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci. 
Zabezpieczanie transmisji w sieci WWW. Architektura SSL, podprotokół zmiany szyfru, podprotokół 
alarmowy, podprotokół powitalny. Transport Layer Security. HTTPS, Secure Shell (SSH). 

16. Bezpieczeństwo aplikacji. Ataki na usługi uwierzytelniania i autoryzacji. Podatności kodu aplikacji. Ataki na 
aplikacje. Bezpieczeństwo aplikacji webowych. Bezpieczeństwo sesji HTTP. Fałszowanie żądań HTTP. 

17. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. Sieci bezprzewodowe IEEE 802.11 – architektura i komponenty. 
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych IEEE 802.11. Usługa RADIUS. 

18. Bezpieczeństwo telekomunikacji cz. 1. Sieci GSM. Architektura sieci GSM. Komórka i obszar przywołań. 
Model bezpieczeństwa – moduł SIM. Autoryzacja. Szyfrowanie informacji w GSM. Ataki przeciwko 
algorytmom A3/A8. Nadużycia w systemie GSM. Oszustwa związane z usługami opłaconymi z góry (pre-paid 
services). 

19. Bezpieczeństwo telekomunikacji cz. 2. Standard LTE – koncepcja bezpieczeństwa. Architektura LTE. 
Komponenty LTE. Protokoły E-UTRAN i EPC. Mechanizmy bezpieczeństwa w LTE. Koncepcja 
bezpieczeństwa LTE. Konteksty bezpieczeństwa. 

20. Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych. Urządzenia mobilne. Zagrożenia i ataki na sprzęt. Bezpieczeństwo 
aplikacji. Malware na urządzeniach mobilnych. Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych. Technologie 
zarządzania urządzeniami mobilnymi. Bezpieczeństwo systemu Android. Struktura systemu Android. 
Komponent Activity i wymiana komunikatów. Usługi – wywołanie zdalne. Android Package (APK). 
Piaskownica. Bezpieczeństwo maszyny wirtualnej. Prawa dostępu aplikacji.

Literatura podstawowa: 
4. Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej 

komunikacji, Helion, Gliwice, 2012. 
5. Simon A., Walczyk M.: Sieci komórkowe GSM/GPRS. Usługi i bezpieczeństwo. Wyd. XYLAB, Kraków, 2002. 
6. Sesia S., Toufik I., Baker M.: LTE – The UMTS. Long Term Evolution. From Theory to Practice. Second 

Edition, Wiley, 2009. 

Literatura dodatkowa: 
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3. Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki kryptologii, 
Wyd. Helion, Gliwice, 2012. 

4. Prasad P.: Testy penetracyjne nowoczesnych serwisów. Kompendium inżynierów bezpieczeństwa, Wyd. 
Helion, Gliwice, 2017.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany jest technikami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne – zajęcia praktyczne z 
wykorzystaniem wybranych narzędzi programowych. Na stronie internetowej prowadzącego zamieszczane są 
materiały z problemami i zadaniami laboratoryjnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
Efekty W_01 i W_02 weryfikowane będą poprzez egzamin ustny, a także w toku weryfikacji przygotowania do 
kolejnych zajęć laboratoryjnych. Na egzaminie pytania będą dotyczyły poznanych technologii i systemów 
bezpieczeństwa komputerowego. Przykładowe pytania: 

• Na czym polega zdecentralizowana organizacja kluczy? 
• Przedstaw schemat działania podprotokołu powitalnego w protokole SSL. 
• Omów bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych IEEE 802.11. 

 
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do przykładowych zadań na egzamin. 
 
Efekty U_01 - U_03 będą sprawdzane systematycznie na zajęciach laboratoryjnych. Przykładowe zadania: 

• Skonfiguruj urząd certyfikacji (CA). Wygeneruj certyfikat przez ten urząd. Unieważnij ten certyfikat i utwórz 
listę CRL. 

• Utwórz konfigurację Kerberosa dla domeny stud.edu.pl. Utwórz bazę danych Kerberosa dla tej domeny. 
 

Studenci będą również musieli wykonać zadanie indywidualne. Przykładowym zadaniem jest: 
• Implementacja protokołu OAuth 2. 
 

Efekty K_01 będzie weryfikowany w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych oraz 
podczas realizacji zadania indywidualnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Ocena z przedmiotu składa się z trzech ocen cząstkowych: 

• oceny z zajęć laboratoryjnych, 
• oceny z projektu indywidualnego, 
• oceny z egzaminu końcowego. 

Na ocenę z zajęć laboratoryjnych składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim, za które można uzyskać sumarycznie 24 pkt. Dodatkowo student jest zobowiązany do realizacji projektu 
indywidualnego, z którego może otrzymać maksymalnie 16 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych możliwe jest po 
pozytywnie zakończonej obronie projektu indywidualnego i uzyskaniu sumarycznie co najmniej 51% liczby punktów z 
tej formy zaliczenia. 

W trakcie sesji odbędzie się egzamin końcowy. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie 
laboratorium. Egzamin przewidziany jest w formie pisemnej. Można na nim uzyskać maksymalnie 60 pkt. Egzamin 
będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 51% liczby punktów z tej formy zaliczenia. Ocena końcowa z 
przedmiotu, w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt) jest następująca (w nawiasach ocena 
wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 
0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 
51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 
61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 

 

Bilans punktów ECTS: 
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Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu 10 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 8 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu 15 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Bezpieczeństwo aplikacji w środowisku sieciowym 

Nazwa w języku angielskim:  Designing computer security applications and systems 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Piotr Świtalski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Piotr Świtalski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w 
problematykę projektowania bezpiecznych aplikacji 
internetowych. W założeniach do tego przedmiotu 
przewiduje się zajęcia praktyczne z użyciem 
komputerów, podczas których studenci nabędą 
umiejętności projektowania systemów 
bezpieczeństwa komputerowego. Przedmiot ma za 
zadanie pogłębić wiedzę o bezpieczeństwie 
systemów komputerowych. 

Symbol efektu 
Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie metody projektowania systemów informatycznych w aspekcie 
bezpieczeństwa komputerowego 

K_W02, K_W04, 
K_W09 

W_02 Zna i rozumie metody badania systemów zabezpieczeń w aplikacjach 
sieciowych 

K_W02, K_W04, 
K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi zaprojektować bezpieczną aplikację sieciową K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_02 Potrafi stworzyć politykę bezpieczeństwa dla systemu bezpieczeństwa 
komputerowego K_U08, K_U12

U_03 Potrafi zidentyfikować potencjalne luki w oprogramowaniu i je zabezpieczyć K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podejmowania krytycznych decyzji związanych z projektowaniem 
i implementacją mechanizmów uwierzytelniania w systemach komputerowych, 
jest gotów do krytycznej oceny własnych działań oraz do konstruktywnej krytyki 

K_K01, K_K04

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)
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Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest znajomość literatury: 

• Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej 
komunikacji, Helion, Gliwice, 2012. 

• Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki 
kryptologii, Wyd. Helion, Gliwice, 2012, lub 

• znajomość podstaw bezpieczeństwa komputerowego.

Treści modułu kształcenia: 
 

1. Metodologia projektowania systemów informatycznych w aspekcie bezpieczeństwa. Zakres i 
elementy metodyki projektowania systemów. Cykl życia systemu informatycznego. Metodologia 
projektowania a polityka bezpieczeństwa. 

2. Polityka bezpieczeństwa w projektowaniu aplikacji i systemów bezpieczeństwa komputerowego. 
Elementy polityki bezpieczeństwa w projektowaniu systemów. Model polityki bezpieczeństwa w 
projektowaniu systemów. 

3. Specyfikacja zabezpieczeń na etapie projektowania funkcjonalności aplikacji. Krytyczne błędy 
programistyczne. Ochrona przed błędami. Bezpieczeństwo kompilacji i bibliotek. Zasada minimalnych 
uprawnień. Modele zabezpieczeń. Obsługa wyjątków. 

4. Projektowanie bezpiecznych aplikacji w aspekcie środowiska pracy aplikacji. Aplikacje dla systemów 
operacyjnych Windows, Unix, Linux. Aplikacje dla platformy .NET. 

5. Ataki na aplikacje. Klasy ataków. Metody analizy luk w zabezpieczeniach. Różnicowanie. 
6. Techniki wykorzystywania zagrożeń spowodowanych nieoczekiwanymi danymi wejściowymi. 

Techniki wyszukiwania i eliminacji luk. Zabezpieczenia języków programowania. Narzędzia do kontroli 
poprawności funkcjonowania aplikacji. 

7. Sposoby zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem. Techniki dostarczania złośliwego kodu. 
Wykrywanie złośliwego kodu. 

8. Zautomatyzowane badanie systemów zabezpieczeń w aplikacjach. Narzędzia do rozpoznawania 
systemów zabezpieczeń. Testowanie penetracyjne. 

9. Projektowanie bezpiecznych aplikacji usługowych. Bezpieczne środowisko aplikacyjne. Zagrożenia i 
ochrona popularnych usług aplikacyjnych (www, poczta elektroniczna, komunikatory sieciowe). Bezpieczne 
protokoły sieciowe. 

10. Projektowanie bezpiecznych aplikacji internetowych. Techniki ataków z poziomu sieci www. Model 
zagrożeń dla aplikacji internetowej. Uruchamianie bezpiecznych aplikacji internetowych. Przygotowanie 
testów. Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa. 

Literatura podstawowa: 
1. Sullivan B., Liu V.: Web Application Security, A Beginner's Guide, McGraw Hill, 2012 
2. Stuttard D., Pinto M.: The Web Application Hacker's Handbook, John Wiley & Sons, Inc, 2011. 
3. J.D. Meier, Alex Mackman, Michael Dunner, Srinath Vasireddy - Tworzenie Bezpiecznych Aplikacji 

Microsoft ASP.NET, Microsoft Press, 2002

Literatura dodatkowa: 

1. Kevin Lam i inni - Ocena bezpieczeństwa sieciowego, APN Promise 2005 
2. Praca zbiorowa - Hack Proofing your Network, Helion 2002 
3. Michael Howard, David LeBlanc - Bezpieczny kod, Microsoft Press 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne – zajęcia praktyczne z 
wykorzystaniem wybranych narzędzi programowych.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
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Efekty W_01 - W_03 weryfikowane będą poprzez egzamin pisemny, a także w toku weryfikacji przygotowania do 
kolejnych zajęć laboratoryjnych. Na egzaminie pytania będą dotyczyły poznanych technik ataków aplikacji i 
sposobów ich zabezpieczania. Przykładowe pytania egzaminacyjne: 

• Etapy projektowania bezpiecznego systemu informatycznego, 
• Metody projektowania bezpiecznych aplikacji internetowych. 

 
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do przykładowych pytań. 
 
Efekty U_01 do U_03 będą sprawdzane systematycznie na zajęciach laboratoryjnych. Przykładowe zadania: 

• Zaprojektuj politykę bezpieczeństwa uwzględniającą określone założenia projektu 
• Przeprowadź analizę bezpieczeństwa aplikacji internetowej. 

 
Materiały na następne laboratorium będą dostępne na dwa dni przed zajęciami. 
 
Studenci będą również musieli wykonać zadanie indywidualne. Przykładowym zadaniem jest: 

• Zaprojektuj aplikację internetową, która będzie implementowała wybrane elementy bezpieczeństwa 
komputerowego. 
 

Efekty K_01 oraz K_02 będą weryfikowane w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć 
laboratoryjnych oraz podczas zaliczania zadania indywidualnego.

Forma i warunki zaliczenia: 

Ocena z przedmiotu składa się z trzech ocen cząstkowych: 

• oceny z zajęć laboratoryjnych, 
• oceny z projektu indywidualnego, 
• oceny z egzaminu końcowego. 

Na ocenę z zajęć laboratoryjnych składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim, za które można uzyskać sumarycznie 24 pkt. Dodatkowo student jest zobowiązany do realizacji projektu 
indywidualnego, z którego może otrzymać maksymalnie 16 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych możliwe jest po 
pozytywnie zakończonej obronie projektu indywidualnego i uzyskaniu sumarycznie co najmniej 51% liczby punktów z 
tej formy zaliczenia. 

W trakcie sesji odbędzie się egzamin końcowy. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie 
laboratorium. Egzamin przewidziany jest w formie pisemnej. Można na nim uzyskać maksymalnie 60 pkt. Egzamin 
będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 51% liczby punktów z tej formy zaliczenia. Ocena końcowa z 
przedmiotu, w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt) jest następująca (w nawiasach ocena 
wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 
0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 
51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 
61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 

 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu 10 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 13 godz. 
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Udział w konsultacjach z przedmiotu 8 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu 15 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Projektowanie aplikacji i systemów bezpieczeństwa 
komputerowego

Nazwa w języku angielskim:  Designing computer security applications and systems 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Piotr Świtalski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Piotr Świtalski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w 
problematykę projektowania bezpiecznych aplikacji 
internetowych. W założeniach do tego przedmiotu 
przewiduje się zajęcia praktyczne z użyciem 
komputerów, podczas których studenci nabędą 
umiejętności projektowania systemów 
bezpieczeństwa komputerowego. Przedmiot ma za 
zadanie pogłębić wiedzę o bezpieczeństwie 
systemów komputerowych. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie metody projektowania systemów informatycznych w aspekcie 
bezpieczeństwa komputerowego 

K_W02, K_W04, 
K_W09 

W_02 Zna i rozumie metody badania systemów zabezpieczeń w aplikacjach 
sieciowych 

K_W02, K_W04, 
K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi zaprojektować bezpieczną aplikację sieciową K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_02 Potrafi stworzyć politykę bezpieczeństwa dla systemu bezpieczeństwa 
komputerowego K_U08, K_U12 

U_03 Potrafi zidentyfikować potencjalne luki w oprogramowaniu i je zabezpieczyć K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podejmowania krytycznych decyzji związanych z 
projektowaniem i implementacją mechanizmów uwierzytelniania w systemach 
komputerowych, jest gotów do krytycznej oceny własnych działań oraz do 
konstruktywnej krytyki 

K_K01, K_K04 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)
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Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest znajomość literatury: 

• Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej 
komunikacji, Helion, Gliwice, 2012. 

• Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki 
kryptologii, Wyd. Helion, Gliwice, 2012, lub 

• znajomość podstaw bezpieczeństwa komputerowego.

Treści modułu kształcenia: 
11. Metodologia projektowania systemów informatycznych w aspekcie bezpieczeństwa. Zakres i 

elementy metodyki projektowania systemów. Cykl życia systemu informatycznego. Metodologia 
projektowania a polityka bezpieczeństwa. 

12. Polityka bezpieczeństwa w projektowaniu aplikacji i systemów bezpieczeństwa komputerowego. 
Elementy polityki bezpieczeństwa w projektowaniu systemów. Model polityki bezpieczeństwa w 
projektowaniu systemów. 

13. Specyfikacja zabezpieczeń na etapie projektowania funkcjonalności aplikacji. Krytyczne błędy 
programistyczne. Ochrona przed błędami. Bezpieczeństwo kompilacji i bibliotek. Zasada minimalnych 
uprawnień. Modele zabezpieczeń. Obsługa wyjątków. 

14. Projektowanie bezpiecznych aplikacji w aspekcie środowiska pracy aplikacji. Aplikacje dla 
systemów operacyjnych Windows, Unix, Linux. Aplikacje dla platformy .NET. 

15. Ataki na aplikacje. Klasy ataków. Metody analizy luk w zabezpieczeniach. Różnicowanie. 
16. Techniki wykorzystywania zagrożeń spowodowanych nieoczekiwanymi danymi wejściowymi. 

Techniki wyszukiwania i eliminacji luk. Zabezpieczenia języków programowania. Narzędzia do kontroli 
poprawności funkcjonowania aplikacji. 

17. Sposoby zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem. Techniki dostarczania złośliwego kodu. 
Wykrywanie złośliwego kodu. 

18. Zautomatyzowane badanie systemów zabezpieczeń w aplikacjach. Narzędzia do rozpoznawania 
systemów zabezpieczeń. Testowanie penetracyjne. 

19. Projektowanie bezpiecznych aplikacji usługowych. Bezpieczne środowisko aplikacyjne. Zagrożenia i 
ochrona popularnych usług aplikacyjnych (www, poczta elektroniczna, komunikatory sieciowe). 
Bezpieczne protokoły sieciowe. 

20. Projektowanie bezpiecznych aplikacji internetowych. Techniki ataków z poziomu sieci www. Model 
zagrożeń dla aplikacji internetowej. Uruchamianie bezpiecznych aplikacji internetowych. Przygotowanie 
testów. Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa. 

Literatura podstawowa: 
4. Sullivan B., Liu V.: Web Application Security, A Beginner's Guide, McGraw Hill, 2012 
5. Stuttard D., Pinto M.: The Web Application Hacker's Handbook, John Wiley & Sons, Inc, 2011. 
6. J.D. Meier, Alex Mackman, Michael Dunner, Srinath Vasireddy - Tworzenie Bezpiecznych Aplikacji 

Microsoft ASP.NET, Microsoft Press, 2002

Literatura dodatkowa: 

4. Kevin Lam i inni - Ocena bezpieczeństwa sieciowego, APN Promise 2005 
5. Praca zbiorowa - Hack Proofing your Network, Helion 2002 
6. Michael Howard, David LeBlanc - Bezpieczny kod, Microsoft Press 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne – zajęcia praktyczne z 
wykorzystaniem wybranych narzędzi programowych.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
Efekty W_01 - W_02 weryfikowane będą poprzez egzamin pisemny, a także w toku weryfikacji przygotowania do 
kolejnych zajęć laboratoryjnych. Na egzaminie pytania będą dotyczyły poznanych technik ataków aplikacji i 
sposobów ich zabezpieczania. Przykładowe pytania egzaminacyjne: 

• Etapy projektowania bezpiecznego systemu informatycznego,
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• Metody projektowania bezpiecznych aplikacji internetowych. 
 

Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do przykładowych pytań. 
 
Efekty U_01 do U_03 będą sprawdzane systematycznie na zajęciach laboratoryjnych. Przykładowe zadania: 

• Zaprojektuj politykę bezpieczeństwa uwzględniającą określone założenia projektu 
• Przeprowadź analizę bezpieczeństwa aplikacji internetowej. 

 
Materiały na następne laboratorium będą dostępne na dwa dni przed zajęciami. 
 
Studenci będą również musieli wykonać zadanie indywidualne. Przykładowym zadaniem jest: 

• Zaprojektuj aplikację internetową, która będzie implementowała wybrane elementy bezpieczeństwa 
komputerowego. 
 

Efekt K_01 będzie weryfikowany w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych oraz 
podczas zaliczania zadania indywidualnego.

Forma i warunki zaliczenia: 

Ocena z przedmiotu składa się z trzech ocen cząstkowych: 

• oceny z zajęć laboratoryjnych, 
• oceny z projektu indywidualnego, 
• oceny z egzaminu końcowego. 

Na ocenę z zajęć laboratoryjnych składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim, za które można uzyskać sumarycznie 24 pkt. Dodatkowo student jest zobowiązany do realizacji 
projektu indywidualnego, z którego może otrzymać maksymalnie 16 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych możliwe 
jest po pozytywnie zakończonej obronie projektu indywidualnego i uzyskaniu sumarycznie co najmniej 51% liczby 
punktów z tej formy zaliczenia. 

W trakcie sesji odbędzie się egzamin końcowy. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie 
laboratorium. Egzamin przewidziany jest w formie pisemnej. Można na nim uzyskać maksymalnie 60 pkt. Egzamin 
będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 51% liczby punktów z tej formy zaliczenia. Ocena końcowa z 
przedmiotu, w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt) jest następująca (w nawiasach ocena 
wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 
0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 
51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 
61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 

 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu 10 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 8 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu 15 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Algorytmy i środowiska równoległe 

Nazwa w języku angielskim:   Algorithms and Parallel Environments 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obieralny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest przez studenta poszerzenie 
wiedzy z zakresu programowania oraz poznanie 
środowisk programowania równoległego 

Symbol efektu 
Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie zagadnienia z zakresu zaawansowanych technik 
programowania K_W05 

W_02 Zna i rozumie zagadnienia z zakresu programowania równoległego. K_W05 

W_03 
Zna i rozumie zagadnienia z zakresu języków programowania 
wykorzystanych do stworzenia aplikacji równoległych i zintegrowanych 
systemów informatycznych. 

K_W05 

W_04 Zna i rozumie zagadnienia z zakresu programowania w środowisku 
rozproszonym i na klasterach obliczeniowych. K_W05 

W_05 Zna i rozumie zagadnienia z zakresu projektowania aplikacji równoległych i 
zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi wykorzystać odpowiednie metody i narzędzia niezbędne do 
prawidłowej pracy na klasterach obliczeniowych. potrafi dokonać analizy 
złożonych systemów informatycznych stosując odpowiednie techniki oraz 
odpowiednie narzędzia, 

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12 

U_02 

potrafi wybrać odpowiednie środowiska programistyczne, techniki i 
technologie programistyczne w projektowaniu trudnych zagadnień 
równoległych. potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe oraz 
procesy projektowania i implementacji systemów informatycznych 

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12 

U_03 
potrafi projektować systemy informatyczne z uwzględnieniem zadanych 
kryteriów użytkowych, potrafi projektowane i zarządzić klasterów na 
maszynach wirtualnych. 

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12 
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U_04 
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi do rozwiązywania 
zadań związanych zagadnień równoległych oraz  potrafi zaplanować proces 
testowania systemu informatycznego. 

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do uznania 
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K01 

K_02 potrafi wykorzystać techniki programistyczne do realizacji przedsięwzięć 
biznesowych K_K03 

Forma i typy zajęć:  Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność programowania w języku Java i C++ 

Treści modułu kształcenia: 
1. Podstawy programowania równoległego. Architektura systemów rozproszonych i równoległych. 

Klastery obliczeniowe. Klasyfikacja Flyna. Typy komunikacji. Metody programowania równoległego. 
Problemy dekompozycji zadań, przyporządkowanie zadań do procesorów. Proste przykłady 
algorytmów równoległych. 

2. Podstawy programowania równoległego. Miary oceny efektywności obliczeń równoległych. 
Współczynniki przyśpieszenia oraz wydajności, prawa Amdahla i Gustafsona-Barsisa. Operacje 
atomowe, sprawiedliwość, jednorodność i skalowalność. Wzajemne wykluczanie, bezpieczeństwo, 
żywotność, blokada, zagłodzenie. Opis zagadnienia gry w życie i przeszukiwanie równolegle. 

3. Wstęp do standardowej specyfikacji przesyłania informacji między procesami (MPI). Struktura 
prostego programu wykorzystującego technologię MPI. Konwencja nazw. Typy danych: typy 
podstawowe i specjalne. Komunikatory i inicjalizacja MPI. Zagadnienia gry w życie i sortowania 
równoległego. 

4. Typy komunikacji w architekturze MPI. Komunikacja Point-to-Point. Wysyłanie i odbiór 
komunikatów. Komunikacje blokujące i nie blokujące. Komunikacie grupowe (Barier, Broadcast, 
Reduction, Scatter) i topologie procesów. Algorytmy całkowania równoległego oraz mnożenia 
macierzy. 

5. Komunikatory i wirtualna topologia w architekturze MPI. Typy komunikatów. Stworzenie intra i 
inter komunikatorów. Algorytmy równolegle do transpozycji macierzy. Klasyczne algorytmy iteracyjne 
w obliczeniach równoległych. Algorytm eliminacji Gaussa. 

6. Zaawansowane elementy interfejsa MPI. Wejście/Wyjście równolegle. Struktura plików w MPI. 
Zapis i czytanie danych z dysków. Równolegle biblioteki matematyczne oraz biblioteki MPI dla języka 
c++. 

7. Język dyrektyw OpenMP. Regiony równoległe i zrównoleglenie pętli. Zasięg zmiennych. Region 
krytyczny. Formaty dyrektyw OpenMP. Równoległa dyrektywa do. Dyrektywy private i shared. 
Dyrektywy paralelizacji i synchronizacji zadań. Dyrektywy default i schedule. Wyodrębnianie obszarów 
zrównoleglanych, Dyrektywa sections. Zagadnienie sortowania równoleglego, Algorytm Djikstry. 

8. Wątki w języku dyrektyw OpenMP. Wątki rzeczywiste i wirtualne. Dyrektywy stworzenie wątków w 
OpenMPI:  Dyrektywy master, barrier, atomic, flush i ordered. Dyrektywy sterujące if, num_threads. 
Zagadnienia na rozwiązanie wybranych problemów, algorytm Gaussa. 

9. Projektowanie algorytmów współbieżnych i równoległych w języku Java. Wątki w języku Java. 
Algorytmy sortowania równoległego. Klasyczne algorytmy równoległe, czytelnicy i pisarze. Metoda 
zrównoważonego drzewa binarnego. Technika kompresji, zasada harmonogramowania Brenta. 

10. projektowanie algorytmów współbieżnych i równoległych w języku Java. Wyszukiwanie grafów 
rozłącznych w grafie nieskierowanym. Obliczanie minimalnego drzewa rozpinającego grafu. 
Wyszukiwanie redundancji połączeń węzłów w grafie nieskierowanym. 

11. projektowanie algorytmów współbieżnych i równoległych w języku Java. Równoległe algorytmy 
przeznaczone do rozwiązywania zadań geometrycznych. Algorytmy dziel i zwyciężaj. Algorytmy 
przeszukiwania macierzy. Algorytm Ricart i Agrawala.

Literatura podstawowa: 
1. Praca zbiorowa pod redakcją A. Karbowskiego i E. Niewiadomskiej, Obliczenia równoległe i rozproszone, 

Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 2008. 
2. Grama A., Kumar V., Gupta A., Karypis G., Introduction to Parallel Computing, 2/E, Addison Wesley , 2003.
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Literatura dodatkowa: 
1. Cyberinfrastructure Tutorial:  http://ci-tutor.ncsa.uiuc.edu/login.php 
2. OpenMP :  https://computing.llnl.gov/tutorials/openMP/ 
3. Y. H. Zomaya (Ed.), Parallel and Distributed Computing Handbook, McGraw-Hill, 1996. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
Efekty U_02 i U_03 sprawdzane będą na pierwszym kolokwium, efekt U_04 na drugim kolokwium. Efekty W_01 – 
W_05 oraz efekty U_01, K_01 i K_02 sprawdzane będą na egzaminie  w sesji egzaminacyjnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach i 
spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków  

4. uzyskanie co najmniej 20 punktów z kolokwiów  
5. uzyskanie łącznie co najmniej 40 punktów z kolokwiów i egzaminu pisemnego  
6. uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów ze wszystkich form zaliczenia 

 
Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 
Sposób uzyskania punktów: 

4. pierwsze kolokwium: 25 pkt 
5. drugie kolokwium: 25 pkt 
6. egzamin koncowy: 50 pkt 

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy obu kolokwiów w sesji 
egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 



103 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Hurtownie danych 

Nazwa w języku angielskim:  Data warehouses 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Informatyka 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  drugiego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 
mgr Zbigniew Młynarski 

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami 
funkcjonowania hurtowni danych  

Symbol 
efektu 

Uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie wiedzę z zakresu technologii systemów baz danych, w tym 
multimedialnych i obiektowych baz danych;

K_W04, 
K_W09, K_W10

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

potrafi pozyskiwać informacje w zakresie systemów baz danych z literatury i 
innych źródeł, w tym zwłaszcza internetowych; potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, formułować i 
wyczerpująco uzasadniać opinie, a także wyciągać wnioski w zakresie 
praktycznego ich wykorzystania w określonych warunkach i sytuacji 

K_U10, K_U11, 
K_U12 

U_02 
umie administrować i zarządzać systemami baz danych, w tym przede wszystkim 
przy wykorzystaniu SZBD Oracle oraz MySQL 

K_U10, K_U11, 
K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi krytycznie – w tym w aspekcie ekonomicznym – oceniać proponowane 
rozwiązania z zakresu projektowania i eksploatacji bazodanowych systemów 
informatycznych w realizacji przedsięwzięć biznesowych 

K_K03 

K_02 
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej informatyka z 
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społeczeństwa zwracając szczególna 
uwagę na dorobek zawodu informatyka 

K_K04 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie zaliczenie następujących przedmiotów: 

• Bazy danych 
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• Systemy baz danych 
• Systemy informatyczne zarządzania 
• Technologie programistyczne – systemy internetowe 

lub znajomość literatury obowiązującej w tych przedmiotach.

Treści modułu kształcenia: 
1. Pojęcia i technologie cz. 1. Przetwarzanie analityczne a operacyjne. System wspomagania 

podejmowania decyzji. Hurtownia danych. Tematyczna hurtownia danych. Środowisko dostępu do 
danych. Architektura. Środowisko pracy Microsoft SQL Server, ETL I*; 

2. Pojęcia i technologie cz. 2. Infrastruktury techniczne. Dane źródłowe i docelowe. Poziomy użytkowników. 
Klasy narzędzi – systemy MOLAP, ROLAP, HOLAP. Integracja danych. Synonimy, homonimy, analogie. 
Transformacja danych. Narzędzia konwersji danych. Narzędzia programowo-sprzętowe. Metadane. Układ 
gwiaździsty. Hierarchie, ziarnistość. Łącze bazodanowe. ETL II; 

3. Architektura i infrastruktury. Charakterystyka architektury hurtowni danych. Rozszerzenie ogólnej 
architektury hurtowni danych. Związki między infrastrukturami a architekturą. Architektura i infrastruktury 
jako różne przedsięwzięcia. Wyróżniki hurtowni danych. Typowe zastosowania. Usługi analizy danych: 
tworzenie i modyfikacja kostki danych; 

4. Cykl życia DSS  Planowanie. Zbieranie wymagań na dane oraz modelowanie. Fizyczny projekt i rozwój 
bazy danych. Pozyskiwanie, integracja i odwzorowywanie danych. Zapełnianie hurtowni danych. 
Automatyzowanie procesu ładowania danych. Tworzenie początkowego zbioru raportów. Kontrola 
poprawności i testowanie danych. Uruchamianie hurtowni. Usługi analizy danych-  zunifikowany model 
wielowymiarowy; 

5. Uwarunkowania projektowania hurtowni danych. Waga projektu wstępnego. Wybór obszaru działalności 
przedsiębiorstwa dla hurtowni danych. Kluczowe czynniki warunkujące wdrożenie i wykorzystanie 
hurtowni danych. Wymogi i warunki realizacji udanej hurtowni danych. Usługi analizy danych – funkcje 
zaawansowane, skalowalność i optymalizacja; 

6. Specyfikacja wymagań względem danych. Rozmowy z użytkownikami. Zestrajanie wymagań. Tworzenie 
modelu danych. Logiczny model danych. Analityczny język zapytań MDX I 

7. Integracja danych  Kroki integracji danych. Architektura danych. Metadane. Proces integracji danych. 
Konsolidacja danych. Proces konsolidacji danych. Dodatkowe analizy na potrzeby konsolidacji danych. 
Konwersja danych. Przenoszenie danych Pozyskiwanie danych. Analityczny język zapytań MDX II; 

8. Projektowanie bazy danych dla hurtowni danych. Bazy danych wspomagające podejmowanie decyzji. 
Bazy danych o schemacie gwiaździstym. Rodzaje schematów gwiaździstych. Agregacja. Denormalizacja. 
Ograniczenia schematu gwiaździstego. Analityczny język zapytań MDX III; 

9. Dostęp do danych Znaczenie dostępu do danych. Rodzaje dostępu do danych. Poziomy użytkowników. 
Charakterystyczne cechy dostępu do danych. Klasy narzędzi. Systemy zarządzania wielowymiarowymi 
bazami danych MDBMS. Zaawansowane narzędzia DSS. Architektury warstwowe. Wybór narzędzi dla 
firmy, Metadane. Metadane a zarządzanie zmianami. Metadane i administracja danymi. Katalog 
metadanych. Zarządzanie zmianami. Rzeczywistość zarządzania metadanymi w przedsiębiorstwach. 
Metadane do integracji danych. Metadane do transformacji danych.. Data Mining I; 

10. Analiza porównawcza narzędzi projektowania danych. Kryteria oceny narzędzi. Architektura produktu 
i jej funkcjonalność. Wydajność i skalowalność. Dostępność i funkcjonalność interfejsu. Prezentacja 
wyników. Środowisko systemowe i administracja. Data Mining II; 

11. Prezentacja projektu. Zaliczenie laboratorium. 
 
* Kursywą zaznaczono zagadnienia realizowane w trybie zajęć laboratoryjnych

Literatura podstawowa: 
1. Poe V.: Tworzenie hurtowni danych. Wyd. WNT, Warszawa 2000 
2. Todman Ch,  Projektowanie Hurtowni Danych. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), WNT, 

2003 
3. Andrzej barczak, Michał Wolski, dat warehouse design based on UML language, w Studia 

Informatica, 1 (10) , Wyd. AP, Siedlce, 2008 
4. Simon A.R., Shaffer S.L.: Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Zastosowanie w 

handlu elektronicznym. Wyd. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003 
5. Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y.: Hurtownie danych – podstawy organizacji i funkcjonowania. 

Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003

Literatura dodatkowa: 
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1. LaneP., Schupmann V., Stuart I.: Oracle Data Warehousing Guide 10g (10.1.). Oracle Corporation, 
2001, 2003 

2. Wrembel R., Koncilia Ch.,: Data Warehouses and OLAP: Concepts, Architectures and Solutions; 
Wyd. IRM Press, 2007 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne - zajęcia praktyczne ze 
sprzętem komputerowym.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
Efekt  W_01 będzie weryfikowany na egzaminie. Przykładowe pytania: 

• Przedstaw charakterystyczne cechy hurtowni danych. 
• Scharakteryzuj podstawowe modele danych.  
• Omów proces integracji danych. 
• Omów proces odświeżania hurtowni danych. 
• Omów cykl życia systemów DSS. 
 

Efekt U_01 będzie sprawdzany na ćwiczeniach laboratoryjnych a także na egzaminie. Przykładowe pytania: 
• Omów procedurę projektowania hurtowni danych.  
• Uwzględniając określone uwarunkowania środowiskowe (sprzęt, technologie, oprogramowanie, 

narzędzia oraz wiedzę i umiejętności pracowników) zaproponuj  architekturę  dla  hurtowni  danych.  
• Uwzględniając wymagania na dane użytkownika końcowego zaproponuj wielowymiarowy model 

przedsiębiorstwa. 
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do pełnej listy pytań.  

Efekty U_02, i K_01, K_02 weryfikowane będą w toku zajęć laboratoryjnych, a także podczas zaliczania zadania 
indywidualnego. Zadania na następne laboratorium musza być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. 
Student, na podstawie podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować. 
Przykładowe zadania: 

• Zaproponuj programy szkoleń dla użytkowników hurtowni danych.  
• Zaprojektuj strukturę rozmów z potencjalnym użytkownikiem końcowym hurtowni danych  

w celu sformułowania podstawowych wymagań funkcjonalnych na system. 
• Opracuj harmonogram realizacji projektu (zadania, terminy, osoby odpowiedzialne).  

Zadania na następne laboratorium musza być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 40 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 20 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 20 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 10 
pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 60 pkt. 

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 40 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 20 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), 
w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 
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0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Poprawy: 
Trzy terminy egzaminu. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Projektowanie zintegrowanych systemów 
informatycznych

Nazwa w języku angielskim:   Integrated Information Systems Design 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Marek Pilski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Marek Pilski 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
zagadnieniami związanymi z projektowaniem 
zintegrowanych systemów informatycznych 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie zagadnienia na temat projektowania aplikacji internetowych i 
rozproszonych. Zna metody wdrażania IT do przedsiębiorstwa oraz posiada 
wiedzę z zakresu typologii metod projektowania systemów informatycznych.  

K_W04, K_W09, 
K_W10 

W_02 
Zna i rozumie zagadnienia związane z metodami i procesami towarzyszące 
formowaniu strategii informatyzacji przedsiębiorstwa, analizy i projektowania 
zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania

K_W04, K_W09, 
K_W10 

W_03 
Zna i rozumie zagadnienia z obszaru wykorzystania procedury wyboru 
gotowego systemu informatycznego do wdrażania technologii informatycznej do 
przedsiębiorstw. 

K_W04 

W_04 
Zna i rozumie zagadnienia dotyczące realizacji prac wdrożeniowych 
zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania i integracji działań 
projektowo-wdrożeniowych 

K_W04 

W_05 Zna i rozumie zagadnienia dotyczące procedury, obszary i zasady zarządzania 
przedsięwzięciem informatycznym wg zasad PMI. K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi wykorzystać metody podejścia strukturalnego i obiektowego do tworzenia 
przykładowego systemu informatycznego

K_U10, K_U11, 
K_U12, K_U13

U_02 
Potrafi realizować zadany projekt obejmujący wykonanie projektu systemu 
informatycznego w oparciu o znany model systemu wykorzystując podejście 
strukturalne i wybrane narzędzie typu CASE (Oracle Designer).

K_U07, K_U10, 
K_U11 

U_03 
Potrafi realizować zadany projekt obejmujący wykonanie projektu systemu 
informatycznego w oparciu o znany model systemu wykorzystując podejście 
obiektowe i wybrane narzędzie typu CASE (IBM Rational Software Modeler). 

K_U07, K_U10, 
K_U11 

U_04 Potrafi zaprezentować wyniki realizacji projektu związanego z projektowaniem 
systemu informatycznego wykonanego przy użyciu wybranych narzędzi CASE 

K_U07, K_U10, 
K_U11



109 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do uznania znaczenia 
wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K01 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji gospodarczych i problematyką 
zarządzania nimi, a ponadto zasad i reguł inżynierii oprogramowania oraz analizy i modelowania 
systemów informatycznych 

2. Ogólna znajomość programów Oracle Designer i IBM Rational Software Modeler 
Treści modułu kształcenia: 
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1. Wykorzystanie IT w zarządzaniu organizacją. Istota informatycznych systemów zarządzania i rola 
zasobów informacyjnych w przedsiębiorstwie. Zastosowanie pojedynczych aplikacji. Wewnętrzna 
integracja. Reorganizacja procesów biznesowych. Reorganizacja sieci gospodarczej. Zmiana 
zakresu działalności gospodarczej. 

2. Typologia metod projektowania ZSI. Zakres i składniki metodyki tworzenia ZSI. Klasyfikacja 
metodyk. Ogólne wymagania dla metodyk. Podejście strukturalne (cechy, techniki, etapy). 
Podejście obiektowe (cechy, etapy). Podejście społeczne (cechy, etapy). 

3. Planowanie, analiza strukturalna i projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych 
zarządzania. Cele i proces planowania. Formułowanie strategii informatycznej. Zawartość i 
znaczenie strategii. Metody i techniki analizy sytuacyjnej. Analiza systemów informatycznych. 
Projekt ogólny i projekt techniczny. Projektowanie we/wy, interfejsu użytkownika, plików i baz 
danych z wykorzystaniem narzędzi CASE. 

4. Scenariusze realizacji zintegrowanych systemów informatycznych.  Złożoność realizacyjna. 
Kategorie ZSI. Przebieg działań w ramach realizacji przedsięwzięcia i scenariusze realizacji ZSI 

5. Procedura wyboru gotowego SI. Fazy procedury. Ocena aktualnej technologii, zdefiniowanie 
założeń przedsiębiorstwa i opracowanie zapytania ofertowego. Ocena ofert, prezentacje i wizyty 
referencyjne. Negocjacje, wybór ZSI i podpisanie umowy 

6. Organizacja prac wdrożeniowych SIZ. Model i etapy wdrażania systemu. Rola i zadania 
integratora wdrożeniowego. Model integracji działań. 

7. Zarządzanie procesem tworzenia ZSI. Projekt i otoczenie zarządzania projektami. Cykl życia 
projektu. Procesy i obszary zarządzania projektem. Plan  i organizacja projektu. Struktura prac w 
projekcie. Realizacja zarządzania w podstawowych obszarach przedsięwzięcia 

8. Oracle Designer. Import modelu i generowanie i definiowanie projektu tabel logicznych.  
Importowanie pliku projektu w Repository Object Navigator. Sprawdzenie i uzupełnienie 
kompletności modelu. Sprawdzenie modelu związku encji. Uruchomienie generatora Database 
Design Transformer. Utworzenie nowego diagramu modelu serwera w narzędziu Design Editor. 
Utworzenie sekwencji w Repozytorium ustawienie właściwości wyświetlania dla kolumn w tabelach. 
Powiązanie sekwencji z kluczami głównymi tabel. 

9. Oracle Designer. Utworzenie tabel, więzów i sekwencji w fizycznej bazie danych. 
Transformowanie hierarchii encji do projektu bazy danych. Uruchomienie Generatora Bazy 
Danych z narzędzia Design Editor. Ustawienie opcji generowania. Wybranie tabel i sekwencji do 
procesu generowania. Uruchomienie procesu tworzenia skryptów DDL i wykonanie skryptów DDL. 
Transformacja do pojedynczej relacji. Transformacja do oddzielnych relacji. Transformacja do 
oddzielnych relacji połączonych ograniczeniami referencyjnymi w łuku.  

10. Oracle Designer. Generowanie modułów aplikacji oraz ich udoskonalanie. Uruchomienie 
transformatora pierwotnego projektu aplikacji. Przetransformowanie hierarchii funkcji na moduły 
aplikacji. Akceptacja modułów kandydujących. Udoskonalenie projektu modułów. Szczegółowa 
modyfikacja modułów i wygenerowanie formularzy aplikacji.  

11. IBM Rational Software Modeler. Import modelu i budowanie diagramów czynności.  
Sprawdzenie i uzupełnienie modelu. Sprawdzenie i uzupełnienie struktury projektu. Dodawanie 
czynności i przepływów sterujących. Dodawanie węzłów decyzyjnych, rozwidlających, scalających, 
początkowych i końcowych.  

12. IBM Rational Software Modeler. Budowanie diagramów przebiegów czasowych. Definiowanie 
linii stanów dla wybranego obiektu. Definiowanie linii wartości dla wybranego obiektu. 

13. IBM Rational RequisitePro. Powiązanie wymagań funkcjonalnych z  modelem. Zarządzanie 
wymaganiami w RequisitePro, śledzenie zależności wymagań, wiązanie specyfikacji przypadków 
użycia w RequisitePro z przypadkami użycia w Rational Software Modeler. 

14. Wypracowanie końcowej postaci projektu i ocena. Prezentacja wyników prac. Dyskusja. Ocena 
projektów.  

Literatura podstawowa: 
1. Barczak. A., Florek J., Sydoruk T.: Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych 

zarządzania, Wyd. AP, Siedlce 2006 
2. Płodzień J, Stemposz E.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych, Wyd. PJWSTK, 

Warszawa 2003 
Literatura dodatkowa: 
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1. Krol P., Kruchten P.: Rational Unified Process od strony praktycznej, WNT, Warszawa 2006 
2. Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania : metodyki, techniki, 

narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 
3. Ambroszkiewicz S., Bartyna W., Faderewski M., Mikułowski D., Pilski M., Stępniak M. Terlikowski 

G., The SOA Paradigm and e-Service Architecture Reconsidered from the e-Business Perspective, 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin 2010 

4.  Ambroszkiewicz S., Bartyna W., Faderewski M., Mikułowski D., Pilski M., Stępniak M., Terlikowski 
G.,e-Service architecture for the SOA based e-business, CS&P, 2010 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria wspomagane technikami 
komputerowymi (Oracle Designer i Rational Software Modeler). Zamieszczanie na stronach internetowych 
problemów i zadań laboratoryjnych.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_05 sprawdzane będą na egzaminie w sesji egzaminacyjnej. Przykładowe pytania: 
• Podaj metody wdrażania IT do przedsiębiorstwa. 
• Opisz fazy tworzenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie 
• Przedstaw procedurę wyboru gotowego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie 
• Przedstaw zasady zarządzania przedsięwzięciem informatycznym wg zasad PMI. 

Efekty U_01 – U_04 weryfikowane będą podczas oceny udziału w zajęciach laboratoryjnych oraz prezentacji 
zadania indywidualnego. Przykładowe zadania 

• Omów standardy prezentowania danych podczas projektowania SI wykorzystywane w Oracle Designer
• Wykonaj trzy różne wersje projektu bazy danych na podstawie dostarczonego modelu hierarchii encji w 

Oracle Designer 
• Omów zasady transformacji modelu hierarchii funkcji do projektu modułów aplikacji w Oracle Designer 
• Wymień i omów rolę narzędzi Oracle Designer (edytory, transformator  i generatory) wykorzystywanych 

w procesie wytwórczym oprogramowania 
• Wykonaj model przebiegów czasowych (harmonogramowania) dla wskazanego przez prowadzącego 

procesu z krytycznymi wymaganiami czasu zgodnie z notacją podstawową 
Zadania na każde następne laboratorium muszą być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, 
na podstawie podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować.  
Efekt  K_01 będzie weryfikowany, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć 
laboratoryjnych oraz podczas zaliczania zadania indywidualnego w postaci prezentacji. 

Forma i warunki zaliczenia: 
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Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. 
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanej prezentacji według schematu: 

• Regularne zajęcia – 40 pkt.,  
• Prezentacja – 20 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych 
form aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 21 pkt., prezentacja – co najmniej 11 pkt. Na tej 
formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 60 pkt. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 40 pkt. Ocena końcowa z modułu 
(wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów 
(maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Poprawy: Dwie poprawy prezentacji w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem 
egzaminu pisemnego. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 
Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego i 
obecność na kolokwium 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego i 
obecność na kolokwium 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Problemy bezpieczeństwa komputerowego w 
systemach informatycznych 

Nazwa w języku angielskim:  Security problems in information systems 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Piotr Świtalski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Piotr Świtalski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z 
problemami bezpieczeństwa komputerowego w 
stopniu wystarczającym do ich zrozumienia. W 
założeniach do tego przedmiotu przewiduje się 
zajęcia praktyczne z użyciem komputerów, podczas 
których studenci nabędą umiejętności projektowania 
systemów bezpieczeństwa komputerowego. 
Przedmiot ma za zadanie pogłębić wiedzę o 
bezpieczeństwie systemów komputerowych. W 
założeniu ma również usystematyzowanie wiedzy w 
zakresie najnowszych technologii i systemów 
bezpieczeństwa komputerowego. 

Symbol efektu 
Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie technologie oraz systemy służące do zapewnienia 
bezpieczeństwa komputerowego K_W02, K_W09 

W_02 Wie jaki wpływ na bezpieczeństwo komputerowe mają zastosowane 
technologie i rozwiązania informatyczne K_W02, K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi wdrożyć technologie bezpieczeństwa komputerowego w 
istniejącym oprogramowaniu

K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_02 Potrafi zastosować bezpieczne protokoły uwierzytelniania użytkownika K_U09, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_03 Potrafi skonfigurować oprogramowanie służące bezpieczeństwu 
komputerowemu K_U01, K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania krytycznych decyzji związanych z 
projektowaniem i implementacją mechanizmów uwierzytelniania w K_K01, K_K04 
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systemach komputerowych, jest gotów do krytycznej oceny własnych 
działań oraz do konstruktywnej krytyki

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest znajomość literatury: 

• Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej 
komunikacji, Helion, Gliwice, 2012. 

• Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki 
kryptologii, Wyd. Helion, Gliwice, 2012, lub 

• znajomość podstaw bezpieczeństwa komputerowego.

Treści modułu kształcenia: 

21. Zarządzanie kluczami i ich dystrybucja. Dystrybucja kluczy przy użyciu kryptografii symetrycznej. 
Transparentne zarządzanie kluczami. Zdecentralizowana organizacja kluczy. Dystrybucja kluczy przy 
użyciu kryptografii asymetrycznej. Publiczne ogłoszenie klucza. Certyfikaty kluczy publicznych. Standard 
X.509. Infrastruktura klucza publicznego. 

22. Uwierzytelnianie użytkowników. Uwierzytelnianie wzajemne. Uwierzytelnianie jednokierunkowe. 
Uwierzytelnianie zdalnych użytkowników przy użyciu kryptografii symetrycznej. System Kerberos. 
Uwierzytelnianie zdalnych użytkowników przy użyciu kryptografii asymetrycznej. 

23. Polityka bezpieczeństwa w systemie operacyjnym. Modele bezpieczeństwa w systemach operacyjnych. 
Struktura SELinux. Modele bezpieczeństwa w SELinux. Polityka bezpieczeństwa SELinux – polityka 
targeted. Rola polityki w procesie uruchamiania SO. Kontekst bezpieczeństwa. Reguły. Przejścia domeny. 
Przykład działania SELinux.  

24. Bezpieczeństwo protokołów warstwy sieciowej. Charakterystyka protokołu IPsec. Usługi IPsec. 
Internetowa wymiana kluczy (IKE). Bezpieczeństwo protokołu IPv6. Ataki na protokół IPv6. 

25. Bezpieczeństwo protokołów warstwy transportowej. Zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci. 
Zabezpieczanie transmisji w sieci WWW. Architektura SSL, podprotokół zmiany szyfru, podprotokół 
alarmowy, podprotokół powitalny. Transport Layer Security. HTTPS, Secure Shell (SSH). 

26. Bezpieczeństwo aplikacji. Ataki na usługi uwierzytelniania i autoryzacji. Podatności kodu aplikacji. Ataki 
na aplikacje. Bezpieczeństwo aplikacji webowych. Bezpieczeństwo sesji HTTP. Fałszowanie żądań HTTP. 

27. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. Sieci bezprzewodowe IEEE 802.11 – architektura i 
komponenty. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych IEEE 802.11. Usługa RADIUS. 

28. Bezpieczeństwo telekomunikacji cz. 1. Sieci GSM. Architektura sieci GSM. Komórka i obszar przywołań. 
Model bezpieczeństwa – moduł SIM. Autoryzacja. Szyfrowanie informacji w GSM. Ataki przeciwko 
algorytmom A3/A8. Nadużycia w systemie GSM. Oszustwa związane z usługami opłaconymi z góry (pre-
paid services). 

29. Bezpieczeństwo telekomunikacji cz. 2. Standard LTE – koncepcja bezpieczeństwa. Architektura LTE. 
Komponenty LTE. Protokoły E-UTRAN i EPC. Mechanizmy bezpieczeństwa w LTE. Koncepcja 
bezpieczeństwa LTE. Konteksty bezpieczeństwa. 

30. Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych. Urządzenia mobilne. Zagrożenia i ataki na sprzęt. Bezpieczeństwo 
aplikacji. Malware na urządzeniach mobilnych. Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych. Technologie 
zarządzania urządzeniami mobilnymi. Bezpieczeństwo systemu Android. Struktura systemu Android. 
Komponent Activity i wymiana komunikatów. Usługi – wywołanie zdalne. Android Package (APK). 
Piaskownica. Bezpieczeństwo maszyny wirtualnej. Prawa dostępu aplikacji. 

Literatura podstawowa: 
7. Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej 

komunikacji, Helion, Gliwice, 2012. 
8. Simon A., Walczyk M.: Sieci komórkowe GSM/GPRS. Usługi i bezpieczeństwo. Wyd. XYLAB, Kraków, 

2002. 
9. Sesia S., Toufik I., Baker M.: LTE – The UMTS. Long Term Evolution. From Theory to Practice. Second 

Edition, Wiley, 2009.
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Literatura dodatkowa: 
5. Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki kryptologii, 

Wyd. Helion, Gliwice, 2012. 
6. Prasad P.: Testy penetracyjne nowoczesnych serwisów. Kompendium inżynierów bezpieczeństwa, Wyd. 

Helion, Gliwice, 2017.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany jest technikami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne – zajęcia praktyczne z 
wykorzystaniem wybranych narzędzi programowych. Na stronie internetowej prowadzącego zamieszczane są 
materiały z problemami i zadaniami laboratoryjnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
Efekty W_01 i W_02 weryfikowane będą poprzez egzamin ustny, a także w toku weryfikacji przygotowania do 
kolejnych zajęć laboratoryjnych. Na egzaminie pytania będą dotyczyły poznanych technologii i systemów 
bezpieczeństwa komputerowego. Przykładowe pytania: 

• Na czym polega zdecentralizowana organizacja kluczy? 
• Przedstaw schemat działania podprotokołu powitalnego w protokole SSL. 
• Omów bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych IEEE 802.11. 

 
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do przykładowych zadań na egzamin. 
 
Efekty U_01 - U_03 będą sprawdzane systematycznie na zajęciach laboratoryjnych. Przykładowe zadania: 

• Skonfiguruj urząd certyfikacji (CA). Wygeneruj certyfikat przez ten urząd. Unieważnij ten certyfikat i utwórz 
listę CRL. 

• Utwórz konfigurację Kerberosa dla domeny stud.edu.pl. Utwórz bazę danych Kerberosa dla tej domeny. 
 

Studenci będą również musieli wykonać zadanie indywidualne. Przykładowym zadaniem jest: 
• Implementacja protokołu OAuth 2. 
 

Efekty K_01 będzie weryfikowany w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych oraz 
podczas realizacji zadania indywidualnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Ocena z przedmiotu składa się z trzech ocen cząstkowych: 

• oceny z zajęć laboratoryjnych, 
• oceny z projektu indywidualnego, 
• oceny z egzaminu końcowego. 

Na ocenę z zajęć laboratoryjnych składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim, za które można uzyskać sumarycznie 24 pkt. Dodatkowo student jest zobowiązany do realizacji projektu 
indywidualnego, z którego może otrzymać maksymalnie 16 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych możliwe jest po 
pozytywnie zakończonej obronie projektu indywidualnego i uzyskaniu sumarycznie co najmniej 51% liczby punktów z 
tej formy zaliczenia. 

W trakcie sesji odbędzie się egzamin końcowy. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie 
laboratorium. Egzamin przewidziany jest w formie pisemnej. Można na nim uzyskać maksymalnie 60 pkt. Egzamin 
będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 51% liczby punktów z tej formy zaliczenia. Ocena końcowa z 
przedmiotu, w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt) jest następująca (w nawiasach ocena 
wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 
0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 
51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 
61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 
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Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 
Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego i obecność 
na kolokwium 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego i obecność 
na kolokwium 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Praktyka zawodowa II 

Nazwa w językuangielskim:  Apprenticeship II 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Grzegorz Terlikowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Osoba delegowana z firmy/instytucji 

Założenia i cele przedmiotu: 

Cele praktyk: 
• pogłębianie specjalistycznej wiedzy 

związanej z funkcjonowaniem 
firmy/instytucji w zakresie 
wykorzystywanych systemów 
informatycznych 

• pogłębianie wiedzy i umiejętności oraz 
zdobycie doświadczenia związanego z 
administracją systemami informatycznymi 
oraz projektowaniem zintegrowanych 
systemów zarządzania 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie kwestie związane z administrowaniem systemami informatycznymi w 
firmie oraz projektowaniem zintegrowanych systemów informatycznych. K_W03 

W_02 Zna i rozumie system zarządzania przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem 
wykorzystywanych technologii oraz infrastruktury informatycznej. K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi przeprowadzić analizę przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie 
pod kątem projektowania systemów informatycznych. K_U08, K_U09

U_02 Potrafi zarządzać systemami informatycznymi w firmie oraz planować ich dalszy 
rozwój. K_U12, K_U13

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest w stanie przeanalizować istniejące bądź proponowane rozwiązania z zakresu 
projektowania i eksploatacji systemów informatycznych w realizacji przedsięwzięć 
biznesowych.  

K_K01 

K_02 W sposób odpowiedzialny zarządza infrastrukturą informatyczną firmy. K_K04, K_K05

Forma i typy zajęć:  praktyka (160 godz.) 
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Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza i umiejętności związane z administrowaniem, projektowaniem, programowaniem oraz analizą systemów 
informatycznych. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku oraz uwarunkowania prawne i etyczne 

stosownie do wykonywanych obowiązków. 
2. Specyfika działania przedsiębiorstwa, w którym jest odbywana praktyka. 
3. Rozpoznanie obszarów działalności firmy wspomaganych komputerowo. 
4. Ocena istniejącej infrastruktury i wykorzystywanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie pod 

kątem zgodności ze standardami oraz możliwości rozwoju i współpracy z innymi rozwiązaniami. 
5. Poznanie zastosowanych metod zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz strategii jej rozwoju  

w firmie.  
6. Ocena aktualnego stanu oraz przyszłych potrzeb systemów informatycznych. 
7. Administrowanie zasobami i systemami informatycznymi w firmie. 
8. Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych. 
9. Prowadzenie dokumentacji przebiegu praktyk. 

Literatura podstawowa: 
Według zalecenia w miejscu odbywania praktyki. 

Literatura dodatkowa: 
Regulamin praktyk. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Cykl spotkań informacyjnych odnośnie celów i zakresu praktyki, wymaganych dokumentów i terminów oraz 
indywidualne konsultacje.    

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wyrywkowa hospitacja w miejscu praktyki, rozmowa ze studentem, ocena przedstawionej dokumentacji. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Podstawą zaliczenia modułu jest zaliczenie poprzedniego etapu praktyk oraz ocena wystawiona studentowi w 
instytucji przyjmującej na praktykę i weryfikowana przez opiekuna praktyk na podstawie rozmowy lub arkusza 
hospitacyjnego. Ocena ta obejmuje efekty wykonania przydzielonych zadań, jak również sposób organizacji pracy i 
podejmowane działania (od 0 do 50 punktów). Ponadto oceniana jest dokumentacja praktyk zarówno pod kątem 
merytorycznym, jak i formalnym,m.in. kompletność dokumentacji i dotrzymywanie terminów(od 0 do 50 punktów). 

Zakres Ocena Zakres Ocena
0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)
51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 
61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w zorganizowanej formie pracy na terenie zakładu 
pracy – miejscu odbywania stażu 160 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 160 godz. 
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS 
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Kierunek Informatyka, studia uzupełniające 
II stopnia  
III semestr 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia  

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Zastosowania informatyki II - projekt zespołowy 

Nazwa w języku angielskim:  Computer Science Applications II - Team Programming Project 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Pracownicy naukowi Instytutu zaakceptowani przez 
dyrektora

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią 
rozwiązywania złożonych zadań o charakterze 
projektowym w grupie 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

potrafi pozyskiwać informacje dotyczące przedmiotowego projektu z literatury i 
innych źródeł, w tym zwłaszcza internetowych; potrafi uzyskane informacje 
analizować, interpretować, oceniać pod kątem użyteczności w realizowanym 
zadaniu projektowym, agregować i integrować, a także wyciągać wnioski oraz 
formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie 

K_U01, K_U12

U_02 

jako projektant systemów informatycznych potrafi pracować indywidualnie i w 
zespole projektowym; potrafi oszacować czasochłonność oraz koszty realizacji 
zadania i jego elementów składowych; potrafi kierować niewielkim zespołem 
projektowym w sposób zapewniający poprawną realizację zadania w założonym 
terminie  

K_U03, K_U04, 
K_U10 

U_03 

potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadania 
projektowego; potrafi przygotować i przedstawić opracowanie lub prezentację na 
temat realizacji zadania projektowego oraz uczestniczyć w dyskusji dotyczącej 
przedstawionej prezentacji, w tym także posługując się językiem angielskim 

K_U03, K_U04, 
K_U10 

U_04 

potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe oraz procesy projektowania i 
implementacji systemów informatycznych ze względu na zadane kryteria 
użytkowe i ekonomiczne (szybkość działania, wiarygodność, czasochłonność, 
koszt itp.) 

K_U07, K_U06

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do uznania znaczenia 
wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K01 
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K_02 
jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania 
działalności na rzecz środowiska społecznego oraz do inicjowania działania na 
rzecz interesu publicznego 

K_K02 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.)  
Studia niestacjonarne: ćwiczenia laboratoryjne (33 godz.)  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z następujących przedmiotów: 

1. Modelowanie i analiza systemów informatycznych 
2. Zastosowania informatyki I 
3. Zaawansowane technologie programistyczne 
4. Multimedialne interfejsy użytkownika 
5. Przetwarzanie mobilne i komunikacja ruchoma 

lub znajomość literatury obowiązującej w tych przedmiotach.

Treści modułu kształcenia: 
Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel akademicki:  

• formułuje tematy i określa zakresy projektów w formie pisemnej (na podstawie analizy zakresu 
merytorycznego realizowanych przedmiotów i specyfiki obszaru dziedzinowego reprezentowanego przez 
nauczyciela),  

• przygotowuje zagadnienia do szczegółowego rozwiązania,  
• określa literaturę podstawową i uzupełniającą (lub inne źródła).  

 
W trakcie realizacji zajęć nauczyciel akademicki:  

• uszczegółowia i zatwierdza zakres merytorycznego projektu,  
• określa metody i narzędzia niezbędne do realizacji projektu,  
• nadzoruje i pomaga w realizacji projektu,  
• zatwierdza zmiany w projekcie,  
• uzgadnia zakres i zawartość dokumentacji projektowej (sprawozdania),  
• uzgadnia zakres i formę prezentacji wyników prac projektowych,  
• ocenia projekty  

Treść zajęć: 
1. Zajęcia wstępne. Przedstawienie celu i zakresu przedmiotu. Omówienie sposobu zaliczania. Wybór 

dziedziny przedmiotowej. Podział na grupy. Omówienie tematyki projektów i ustalenie realizatorów. 
2. Wstępne określenie zakresu projektów. Prezentacja propozycji rozwiązań. Dyskusja zagadnień do 

szczegółowego rozwiązania. Uszczegółowienie wymagań.  
3. Omówienie zasad programowania i środowisk wykorzystywanych w realizacji projektu 

zespołowego: czysty kod, systemy GIT lub SVN lub równoważny – prezentacja grupy realizującej projekt 
zespołowy z tego zakresu. 

4 - 13. Samodzielna praca studentów w grupach projektowych. Realizacja projektów z wykorzystaniem 
metod i narzędzi uzgodnionych z prowadzącym. Wykonywanie dokumentacji projektowej.  

14. Prezentacja wyników prac projektowych. Przedstawienie wyników prac. Prezentacja rozwiązań 
praktycznych. Przedstawienie dokumentacji projektowej.  

15. Omówienie i zaliczenie projektów
Literatura podstawowa: 

1. Cieciura M. Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Warszawa 2007 
2. Honczarenko J., Elastyczna automatyzacja wytwarzania, obrabiarki i systemy obrobkowe,Warszawa 

2000, 

Literatura dodatkowa: 
1. Matuszyk A., Credit scoring, Warszawa 2004 
2. Rudowski R., Informatyka medyczna, PWN, Warszawa 2006Hirvensalo M.: Algorytmy kwantowe. 

WSziP. Warszawa 2004 
3. Wojtachnik R.: Elektroniczna wymiana dokumentów. Handel, usługi, logistyka, finanse. MIKOM. 

Warszawa 2004

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 
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Zajęcia  o charakterze ćwiczeń laboratoryjnych – projektowo-programowych w zespołach roboczych.   

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Uczenia się U_01 - U_04 weryfikowane będą głównie w toku realizacji projektu (kontrola nauczyciela 
prowadzącego i konsultującego projekt zespołowy). Efekty K_01 i K_02  – w procesie realizacji, oceny i zaliczania 
projektu zespołowego. 
Przedstawiony do oceny projekt powinien zawierać:  
 

1. aplikację informatyczną zapisaną na odpowiednim nośniku (dyskietka, CD ROM lub/i na wskazanym przez 
prowadzącego serwerze)  

2. prezentację graficzną (lub multimedialną) wskazującą na istotne zagadnienia poruszane w projekcie oraz 
sposoby ich realizacji  

3. dokumentację projektową w wersji drukowanej i elektronicznej obejmującą m.in.  
• temat i cel projektu  
• opis działania i funkcje systemu  
• założenia przyjęte podczas realizacji systemu (np. ograniczenia implementacji)  
• wykorzystywane metodyki, technologie i narzędzia projektowania oraz implementacji systemu (np. język 

specyfikacji UML, Rational Rose, MS.NET, inne systemy CASE)  
• opis poszczególnych etapów rozwoju systemu  
• ocenę wydajności (np. czasy przetwarzania zapytań, stopień obciążenia systemu, itp.)  
• sposób uruchomienia i testowania aplikacji  
• wnioski końcowe  
• wykorzystywane pozycje źródłowe 

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł podlega zaliczeniu na ocenę. 
 
Szczegółową zawartość merytoryczną oraz formę dokumentacji ustala prowadzący indywidualnie dla każdego 
projektu. 

Podczas zaliczenia projektu prowadzący uwzględnia:  
• kompletność, spójność i unikalność projektu, wartości merytoryczne i praktyczne przyjętych w projekcie 

rozwiązań (60% (0-60 pkt.))  
• kompletność dokumentacji (30% (0-30 pkt.))  
• prezentację projektu (10% (0-10 pkt.))  

 
Uwagi: Realizacja projektu zespołowego wymaga stosowania systemów wspomagających pracę zespołową. 
Studenci obowiązkowo powinni korzytsać z systemów GIT lub SVN (lub równoważnego). Powinni zainstalować 
wybrany system, skonfigurować go oraz korzystać z niego w wykorzystywanym środowisku programistycznym.  
Uwaga dodatkowa: Kod źródłowy powinien być tworzony w oparciu o wzorce czystego kodu, testowanie powinno 
być prowadzone z użyciem testów jednostkowych, integracyjnych, funkcjonalnych, systemowych i akceptacyjnych 
i ewentualnie testów automatycznych. 
Łączna ocena punktowa zajęć laboratoryjnych zawiera się w granicach 0-100 pkt. (dla każdego członka zespołu 
projektowego oddzielnie należy uwzględnić stopień udziału w pracach zespołu). Ocena końcowa z modułu 
(wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów 
(maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 
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Poprawy: 
Jednorazowa poprawa elementów projektu i ponowna obrona projektu (w odstępie co najmniej tygodniowym).

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach laboratoryjnych 45 godz. 

Przygotowanie rozwiązania zadania zespołowego 47 godz.  

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach laboratoryjnych 33 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 7 godz. 

Przygotowanie rozwiązania zadania zespołowego 60 godz.  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Seminarium magisterskie 

Nazwa w języku angielskim:  Master’s seminar  

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:  Drugi  

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:   20 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Pracownicy naukowi Instytutu zaakceptowani przez 
dyrektora

Założenia i cele przedmiotu: 

Założono, że po tym kursie studenci poszerzą swoje 
umiejętności pisania prac związanych z kierunkiem 
informatyka zdobyta na studiach inżynierskich I stopnia 
o aspekty związane z badaniami naukowymi.  
Celem kursu jest samodzielne rozwiązanie 
nietrywialnego problemu przez studenta związanego z 
Informatyką

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych, w tym zwłaszcza 
internetowych źródeł; potrafi analizować, interpretować oraz agregować lub 
integrować uzyskane informacje, a także oceniać ich użyteczność w aspekcie 
wykonywanej pracy magisterskiej, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać 
opinie 

K_U01 

U_02 

potrafi wykorzystać poznane w toku studiów drugiego stopnia metody, narzędzia, 
modele stosownie do potrzeb oraz w razie konieczności także odpowiednio je 
modyfikując – do analizy i projektowania systemów informatycznych (zwłaszcza 
będących przedmiotem części praktycznej pracy magisterskiej), w tym 
szczególnie w zakresie wybranej specjalności

K_U11, K_U12

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 W rozwiązywaniu zadań potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy i kreatywny K_K03 

K_02 
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej informatyka z 
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społeczeństwa zwracając szczególna 
uwagę na dorobek zawodu informatyka

K_K04 

K_02 Jest gotów do podtrzymania etosu zawodu informatyka, przestrzegania i 
rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działań na przestrzegania tych zasad K_K05 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: seminarium 60 godz. 
Studia niestacjonarne: seminarium 45 godz.
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Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie (zaliczenie warunkowe) wcześniejszych semestrów. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Weryfikacja i zatwierdzenie tematu, planu i harmonogramu pracy magisterskiej.  
2. Cotygodniowa kontrola harmonogramu realizacji pracy magisterskiej. 
3. Okresowa weryfikacja opracowywanych treści pracy magisterskiej. 
4. Podsumowanie i zaliczenie seminarium magisterskiego.

Literatura podstawowa: 
1. Sobaniec C.: Jak pisać pracę inżynierską/magisterską. 

www.cs.put.poznan.pl/sobaniec/edu/jak_pisacmgr.pdf 
2. Starecki T.: Praca dyplomowa – jak realizować, jak pisać i dlaczego. 

www.ise.pw.edu.pl/impuls/Dyplom.pdf

Literatura dodatkowa: 
Kwaśniewski A.: Jak pisać pracę dyplomową. http://zpt2.tele.pw.edu.pl/~andrzej/TP/wykład/wykład-pdf/TP-

praca_dypl.pdf  
2. 2. Drozdowski M. Jak pisać prace dyplomową/magisterską. 

http://www.cs.put.poznan.pl./mdrozdowski/dyd/txt/jak_mgr.html. 
3. Opoka E.: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. 

Politechnika Śląska, Gliwice 2001 
3. 4. Wytrębowicz J.: O poprawności językowej publikacji naukowo-technicznych. w: Zagadnienia 

Naukoznawstwa, Nr 1(179) 2009

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia  o charakterze seminaryjnym.    

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Uczenia się U_01, U_02 oraz K_01, K_02 i K_03 weryfikowane będą w toku zajęć seminaryjnych na podstawie 
przygotowania, udziału i aktywności poszczególnych studentów w zajęciach, a także rezultatów osiąganych na 
poszczególnych etapach realizacji pracy magisterskiej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł podlega zaliczeniu (bez oceny). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach 60 godz. 
Konsultacje indywidualne i przygotowanie autoreferatu, 
korekta pracy dyplomowej 200 godz. 

Samodzielne studia literaturowe 30 godz.  

Opracowywanie projektu i pisanie pracy dyplomowej 150 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego  60 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 20 ECTS 

Studia niestacjonarne 
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Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach 45 godz. 
Konsultacje indywidualne i przygotowanie autoreferatu, 
korekta pracy dyplomowej 215 godz. 

Samodzielne studia literaturowe 30 godz.  

Opracowywanie projektu i pisanie pracy dyplomowej 150 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego  60 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 20 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Zarządzanie sieciami komputerowymi i systemami 
rozproszonymi

Nazwa w języku angielskim:  Management of Computer Networks and Distributed Systems 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  drugiego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Mgr Zbigniew Młynarski 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem modułu jest zapoznanie z metodami i 
umiejętnościami związanymi z zarządzaniem 
sieciami komputerowymi oraz systemami 
rozproszonymi.

Symbol efektu 
Efekty uczenia się Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie funkcjonowanie systemów zarządzania sieciami 
komputerowymi. Obszary funkcjonalne zarządzania sieciami oraz 
podstawowe modele zarządzania sieciami.

K_W09 

W_02 Zna i rozumie działanie protokołów do zarządzania sieciami.  K_W09 
W_03 Zna i rozumie zasady projektowania systemów zarządzania sieciami.  K_W09 

W_04 Zna i rozumie architekturę wybranych systemów zarządzania sieciami 
komputerowymi i systemami rozproszonymi. K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi administrować systemem zarządzania siecią komputerową, 
wykrywaniem potencjalnych zagrożeń pracy systemu i optymalizacją 
przepustowości w sieci. 

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U13 

U_02 Potrafi monitorować ruchem sieciowym. K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U13

U_03 Potrafi wykorzystać protokół SNMP w zarządzaniu sieciami, 
Zastosowanie baz informacji zarządzania MIB-I, MIB-II oraz RMON-MIB, 

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U13

U_04 Potrafi zarządzać sieciami komputerowymi z wykorzystaniem platformy 
zarządzania HP OpenView

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U13

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań 
w rozwiązywaniu problemów w istniejących sieciach komputerowych i 
systemach rozproszonych uwzględniając istniejące standardy sieciowe 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)
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Wymagania wstępne i dodatkowe: 

3. Umiejętność programowania w języku obiektowym (Java). 
4. Znajomość podstawowych pojęć technologii sieciowych (zakres przedmiotu Technologie Sieciowe). 

Treści modułu kształcenia: 
WYKŁAD 

1. Wprowadzenie do zarządzania sieciami komputerowymi i systemami rozproszonymi, architektura 
zarządzania sieciami komputerowymi, modele zarządzania sieciami komputerowymi: ISO, IETF oraz TMN, 
Web-Based Enterprise Management  

2. Protokół SNMP, wersje Simple Network Management Protocol, przegląd Abstract Syntax Notation One 
(ASN.1), wersje SNMPv2 i SNMPv3.  

3. Standardowa baza informacji zarządzania MIB,  struktura informacji zarządzania, przykłady zmiennych 
MIB, przeglądarki baz MIB.  

4. Protokół RMON, monitorowanie sieci, zdalny nadzór sieci, alarmy i filtry,  RMON2.  
5. Platformy zarządzania sieciami komputerowymi i systemami rozproszonymi, hierarchia systemów 

zarządzania, systemy OSS, systemy NMS, systemy EMS. 
6. Oprogramowanie Open Source w zarządzaniu sieciami komputerowymi, ewolucja technologii SNMP, 

narzędzia do testowania I monitorowania,  ewolucja oprogramowania Open Source NMS  
7. Rozpoznawanie sieci i protokół konfigurowania sieci, protokół CDP, protokół IEEE 802.1ab LLDP, 

protokół NETCONF.  
8. Opracowywanie strategii zarządzania sieciami komputerowymi i systemami rozproszonymi, projekt 

zarządzania siecią, architektura zarządzania siecią, wybieranie protokołów zarządzania siecią, wybieranie 
narzędzi do zarządzania siecią  

9. Zarządzanie sieciami WLAN, sieci bezprzewodowe, zarządzanie infrastrukturą bezprzewodową, standard 
IEEE 802.11v do zarządzania WLAN, projektowanie systemu zarządzania bezprzewodowymi sieciami 
komputerowymi.  

10. Zarządzanie wydajnością, funkcje obszaru zarządzania wydajnością, wydajność w sieciach TCP/IP, 
problemy związane z zarządzaniem wydajnością, zagadnienia projektowe.  

11. Zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie bezpieczeństwem w modelu FCAPS, zarządzanie informacją 
o bezpieczeństwie, model bezpieczeństwa USM, model kontroli dostępu oparty na widokach 

LABORATORIUM 
1. Wykorzystanie analizatorów protokołów do zarządzania sieciami,  analizatory protokołów, 

monitorowanie ruchu sieciowego, wykorzystanie programu Wireshark.  
2. Proste aplikacje do zarządzania sieciami, pakiet Net-SNMP, konfigurowanie SNMP na routerach Cisco, 

pozyskiwanie informacji o routerach za pomocą narzędzi SNMP, rozdanie tematów projektów do 
samodzielnej realizacji  

3. Bazy MIB-II, usługi SNMP w systemach Windows, przeglądarki MIB 
4. Oprogramowanie Open Source w zarządzaniu sieciami,  zastosowanie języków skryptowych w 

zarządzanie sieciami, rozszerzenia MIB producentów sprzętu i oprogramowania, pakiety o otwartych 
źródłach  

5. Wykorzystanie narzędzi SNMP do zarządzania sieciami, monitorowanie, wyznaczanie i kreślenie 
trendów, monitorowanie dostępności usług, statystyki sieci w czasie rzeczywistym 

6. System obsługi zdarzeń, konfigurowanie SNMP, wysyłanie komunikatów syslog w postaci pułapek SNMP, 
optymalizacja protokołu SNMP pod katem wydajności.  

7. RMON, Konfigurowanie zdarzeń i alaramów, Wykorzystanie sond RMON w routerach. 
8. Wprowadzenie do oprogramowania Network Node Manager (NNM), wymagania systemowe, 

przygotowanie środowiska systemowego,instalacja i uruchomienie NNM. ,  
9. Wykorzystanie map i podmap w NNM, usługi pierwszoplanowe i usługi w tle,początkowe odkrywanie 

sieci - opcje i rozwiązywanie problemów, planowanie konfiguracji NNM.  
10. Tworzenie mapy sieci, wykorzystanie protokołu CDP, polecenia CDP, generowanie mapy sieci. 
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11. Zarządzanie bezpieczeństwem sieci, inwentaryzacja sieci, wyszukiwanie słabych punktów w sieciach, 
zarządzanie certyfikatami. 

16. Prezentacja indywidualnego projektu. Zaliczenie przedmiotu,  prezentacja wyników prac, dyskusja i 
ocena projektów indywidualnych. 

Literatura podstawowa: 
1. Blommers J.: OpenView Network Node Manager: Designing and Implementing an Enterprise Solution. Prentice 

Hall PTR. 2000 
2. Mahbub Hassan, Raj Jain, Wysokowydajne sieci TCP/IP, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004 
3. Stallings W., Protokoły SNMP i RMON, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003. 

Literatura dodatkowa: 
1. Morris S. B., “Network Management, MIBs and MLPS: Principles,Design and Implementation”, Addison Wesley, 

2003 
2. Barszczewski M., Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i 

Zarządzania, Warszawa 2003 
3. Bruno A., Kim J., CCDA. Certyfikat projektanta sieci Cisco, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004 
4. Dooley K., I. J. Brown. Cisco. Receptury, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004 
5. Dooley K., I. J. Brown. Cisco IOS Cookbook, OReilly  2006 
6. Oppenheimer P., Projektowanie sieci metodą Top-Down, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 praca 

zbiorowa, Vademecum teleinformatyka III, IDG, Warszawa 2004 
7. Zitello T., Williams D., Weber P., HP OpenView System Administration Handbook: Network Node Manager, 

Customer Views, Service Information Portal, HP OpenView Operations, Prentice Hall PTR 2004 
8. Tanenbaum A. S. Sieci komputerowe, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004  
9. Mauro D., Schmidt K., Essential SNMP, OReilly 2005

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, Laboratoria z wykorzystaniem sprzętu sieciowego. 
Zamieszczanie na stronach internetowych zadań i materiałów do ćwiczeń. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty U_01 – U_04, są sprawdzane w czasie ocenianych zadań na laboratoriach, niektóre zadania wykonywane są 
w grupach i w ten sposób sprawdzane jest efekt K_02.  
Efekty W_01 – W_04 K_01, sprawdzane są egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium.  
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 26 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 7 pkt.  
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), 
w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 
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0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 10 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 75 godz. 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 15 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 75 godz. 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Zarządzanie bezpieczeństwem systemów 
komputerowych

Nazwa w języku angielskim:  Computer systems security management 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   drugiego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Piotr Świtalski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Piotr Świtalski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w 
problematykę zarządzanie bezpieczeństwem 
systemów komputerowych. Przedmiot ma za 
zadanie pogłębić wiedzę o bezpieczeństwie 
systemów komputerowych. 

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie modele bezpieczeństwa komputerowego K_W01, K_W09 

W_02 Zna i rozumie analizować i szacować ryzyko związane z bezpieczeństwem 
komputerowym 

K_W08, K_W04, 
K_W09 

W_03 Zna i rozumie unormowania prawne i standardy bezpieczeństwa komputerowego 
K_W03, K_W04, 

K_W09
 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi przeprowadzić audyt bezpieczeństwa 
K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12

U_02 
Potrafi zaprojektować system zarządzania bezpieczeństwem systemów 
komputerowych 

K_U08, K_U10, 
K_U11, K_U12, 

K_U13
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów krytycznie odnieść się do zaprojektowanego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem komputerowym K_K01 

K_02 Jest gotów przewidzieć jaki wpływ dla bezpieczeństwa użytkownika systemu będą 
miały zaproponowane rozwiązania bezpieczeństwa systemów komputerowych K_K02, K_K03 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z następujących przedmiotów: 

• Podstawy bezpieczeństwa systemów komputerowych,
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• Technologie i systemy bezpieczeństwa komputerowego. 
lub znajomość literatury obowiązującej w tych przedmiotach.

Treści modułu kształcenia: 

1. Modele bezpieczeństwa informacyjnego. Polityka bezpieczeństwa. Formalne modele 
bezpieczeństwa informacji. Logiczny nadzór bezpieczeństwa. Infrastruktura, poufność oraz integralność 
danych. Polityka i procedury dla personelu. Szkolenia. Zabezpieczenia fizyczne i logiczne. Koordynacja 
elementów bezpieczeństwa w organizacji. 

2. Ocena bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Standard TCSEC. Europejski standard ITSEC. 
Angielski standard BS 7799. Norma PN-ISO/IEC 27001. 

3. Klasyfikacja i kontrola zasobów. Bezpieczeństwo osobowe. Metody ochrony danych. Urządzenia 
przetwarzania danych. Poufność, integralność i dostępność. Czynnik ludzki - świadomość, wiedza i 
doświadczenie personelu. Certyfikat bezpieczeństwa osobowego, procedury weryfikacyjne. 

4. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe. Zgodność zabezpieczeń z klasyfikacją informacji i oceną 
ryzyka. Adekwatność zabezpieczeń do istniejących zagrożeń. Mechanizmy zabezpieczeń fizycznych. 
Integracja systemów zabezpieczeń. 

5. System informatyczny a wymagania prawne i własne standardy. Zarządzanie systemami i sieciami. 
Zgodność wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem informacji. Ochrona danych osobowych – 
prawo i praktyka działania. Systemy krytyczne. Zarządzanie kopiami zapasowymi. Ocena skuteczności 
wdrożonych systemów bezpieczeństwa. 

6. Kontrola dostępu do systemu. Rozwój i utrzymanie systemu. Zarządzanie uprawnieniami w 
systemach IT. Kontrola przestrzegania i weryfikacja wdrożonych procedur. Metody i narzędzia testowania 
oprogramowania. Rozwój i aktualizacja narzędzi i metod. Wdrażanie aktualizacji do systemów 
informatycznych. 

7. Zarządzanie ciągłością działania. Identyfikacja krytycznych informacji i usług. Identyfikacja 
potencjalnych zagrożeń. Testowanie procedur i planów awaryjnych. 

8. Analiza i szacowanie ryzyka. Analiza ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa teleinformatycznego. Metody 
oceny ryzyka – drzewa zdarzeń i drzewa błędów. Metody oceny ryzyka – oszacowania jakościowe. 
Metody oceny akceptowalności ryzyka. 

9. Audyt bezpieczeństwa. Analiza bezpieczeństwa w obszarach: serwery, stacje robocze, sieć, 
oprogramowanie. Metodyki, narzędzia, procedury. Raport o stanie bezpieczeństwa otoczenia systemu 
informatycznego. Raport o stanie bezpieczeństwa systemu informatycznego. Zalecenia i rekomendacje 
zmian. 

10. Odtwarzanie działania systemów informatycznych. Schemat opracowania i wdrożenia planów 
odtwarzania. Kopie bezpieczeństwa, rodzaje i przeznaczenie. Analiza procesu wytwarzania kopii 
bezpieczeństwa. Macierze RAID. 

Literatura podstawowa: 
1. Gałach A.: Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego. Wyd. OdiDK, Gdańsk, 2004.
2. Molski M., Łacheta M.: Przewodnik audytora systemów informatycznych. Wyd. Helion, Gliwice, 2007. 
3. Polaczek T.: Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce. Wyd. Helion, Gliwice, 2006. 

Literatura dodatkowa: 
1. Peltier T. R.: Information Security Policies, Procedures and Standards: Guidelines for Effective Information 

Security Management, CRC Press, 2001. 
2. Peltier T. R.: Information Security Policies and Procedures: A Practitoner’s Reference, Second Edition, 

Auerbach Publications, 2004. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne – zajęcia praktyczne z 
wykorzystaniem wybranych narzędzi programowych.  
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Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
Efekty W_01 do W_03 oraz K_02 weryfikowane będą poprzez egzamin ustny, a także w toku weryfikacji 
przygotowania do kolejnych zajęć laboratoryjnych. Na egzaminie pytania będą dotyczyły poznanych zasad 
zarządzania bezpieczeństwem komputerowym. Przykładowe pytania egzaminacyjne: 

• W jaki sposób zarządza się uprawnieniami użytkowników w systemach IT? 
• Na czym polega audyt bezpieczeństwa? 

 
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do przykładowych pytań. 
 
Efekty U_01, U_02, K_01 będą sprawdzane systematycznie na zajęciach laboratoryjnych. Przykładowe zadania: 

• Utwórz politykę bezpieczeństwa dla podanego scenariusza. 
• Przeprowadź audyt przedstawionego systemu. 

 
Materiały na następne laboratorium będą dostępne na dwa dni przed zajęciami. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim, za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie do 
egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 20 pkt. 

Egzamin jest egzaminem ustnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania 
co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności 
od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100 pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 
 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 
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Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Administrowanie systemami baz danych 

Nazwa w języku angielskim:  Database Systems Administration 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Informatyka 

Jednostka realizująca:  Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  drugiego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 
mgr Zbigniew Młynarski 

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami 
administrowania systemami baz danych

Symbol 
efektu 

Efekty uczenia się Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie zagadnienia z zakresu technologii systemów baz danych, w tym 
multimedialnych i obiektowych baz danych; 

K_W01, 
K_W04, 

K_W09, K_W10
 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

potrafi pozyskiwać informacje w zakresie administrowania i zarządzania 
systemami baz danych z literatury i innych źródeł, w tym zwłaszcza internetowych; 
potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej 
oceny, formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie, a także wyciągać wnioski w 
zakresie praktycznego ich wykorzystania w określonych warunkach i sytuacji 

K_U08, K_U09, 
K_U13 

U_02 
umie administrować i zarządzać systemami baz danych, w tym przede wszystkim 
przy wykorzystaniu SZBD Oracle oraz MySQL 

K_U08, K_U09, 
K_U13 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
ma świadomość potrzeby krytycznej – w tym w aspekcie ekonomicznym – oceny 
proponowanych rozwiązań z zakresu projektowania i eksploatacji bazodanowych 
systemów informatycznych w realizacji przedsięwzięć biznesowych 

K_K03 

K_02 

potrafi uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji projektów informatycznych 
związanych z projektowaniem i eksploatacją bazodanowych systemów 
informatycznych obejmujących współpracę wielu osób, przewidując wielorakie 
skutki swoich działań zwłaszcza w aspekcie racjonalizacji procesów 
administrowania bazami danych 

K_K04 

Forma i typy zajęć:  Studia stacjonarne: wykłady (20 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)
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Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach modułu jest uprzednie zaliczenie następujących przedmiotów: 

• Bazy danych, 
• Rozproszone bazy danych, 
• Systemy baz danych, 
• Systemy operacyjne, 

lub znajomość literatury obowiązującej w tych przedmiotach.

Treści modułu kształcenia: 
1. Administrator bazy danych. Sposoby porozumiewania się z bazą danych. Typy administratorów baz 

danych. Zadania administratora baz danych. Zarządzanie bazami danych. Warsztat archiwizacji i 
odtwarzania baz danych. Warsztat dostrajania baz danych. Zapoznanie z aplikacjami do administrowania 
bazą danych ORACLE. Użytkownicy i role *; 

2.Zarządzanie bazą danych. Proces zarządzania. Technologie. Zarządzanie pakietami. Zarządzanie 
środowiskiem. Zarządzanie podczas tworzenia bazy danych 

3.Monitorowanie baz danych. Identyfikacja problemu i celu monitorowania. Projekt i realizacja monitorującej 
bazy danych. Monitorowanie struktur pamięci. Monitorowanie stanu bazy danych; 

4. Zarządzanie segmentami wycofania. Typy segmentów wycofania. Wykorzystanie przestrzeni wewnątrz 
segmentu wycofania. Monitorowanie wykorzystania segmentu wycofania. Wykorzystanie pakietu OEM 
(Oracle Enterprise Manager) do zarządzania segmentami wycofania. Określanie listy i segmentów 
wycofania. Aplikacje OLTP (online transaction processing). Elementy praktycznego zarządzania 
segmentami wycofania 

5.Strojenie bazy danych. Strojenie projektu aplikacji. Strojenie kodu SQL. Strojenie wykorzystania pamięci i 
strojenie pamięci danych. Manipulacja danymi strojenia. Strojenie pamięci fizycznej i logicznej. 
Redukowanie ruchu w sieci. Pakiety strojenia wydajności. Zarządzanie przestrzeniami tabel 

6. Zarządzanie bezpieczeństwem bazy danych. Rodzaje zabezpieczeń. Wdrażanie zabezpieczeń. 
Ograniczanie dostępnych poleceń. Zabezpieczanie i szyfrowanie hasła. Obserwacja logowania, działań i 
obiektów. Ochrona zapisu obserwacji. Zabezpieczanie w środowisku rozproszonym. Kolejkowanie zadań i 
mechanizmy inspekcji 

7. Optymalizacja procedur wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania danych. Logiczne i fizyczne 
kopie zapasowe. Programy narzędziowe Eksport i Import. Kopie zapasowe zamkniętych plików danych. 
Kopie zapasowe otwartych plików danych. Bazy danych typu stand by. Integracja procedur wykonywania 
kopii zapasowych. Scenariusze odtwarzania dla procedur wykonywania kopii zapasowych. Archiwizacja 
bazy danych 

8. Zarządzanie dużymi bazami danych. Zarządzanie transakcjami. Kopie zapasowe. Strojenie. Przenośne 
przestrzenie tabel. Przestrzenie tabel zarządzane lokalnie. Zarządzanie tabelami i indeksami 

9.Administrowanie bazą danych w sieci. Deskryptory połączeń, opisy połączeń. Procesy nasłuchujące, 
uruchamianie nasłuchującego procesu serwera. Sterowanie nasłuchującym procesem serwera. 
Identyfikacja hosta, identyfikacja bazy danych. Identyfikacja usług. Monitorowanie i identyfikowanie 
problemów połączeniowych. Zarządzanie zdarzeniami 

10. Zarządzanie rozproszonymi bazami danych. Zapytania zdalne. Replikacja danych dynamicznych. 
Zarządzanie danymi rozproszonymi i transakcjami rozproszonymi. Domeny i wspólnoty baz danych. 
Strojenie rozproszonych baz danych. Monitorowanie rozproszonych baz danych. Zarządzanie zadaniami 
rozproszonych baz danych. Zarządzanie warstwą sieciową bazy danych 

11.Konfigurowanie architektury Klient-Serwer oraz środowiska WWW. Architektura klient-serwer. 
Konfiguracja serwera. Konfiguracja klienta. Warstwa pośrednia - serwer aplikacji. Przegląd perspektyw 
systemowych bazy danych 

 
* Kursywą zaznaczono zagadnienia realizowane w ramach ćwiczeń laboratoryjnych 

Literatura podstawowa: 
1.  Dokumentacja ORACLE: Administrator’s Guide, Administrator’s Guide for Windows, Advanced Security 

Administrator’s Guide, Advanced Replication, Application Developer’s Guide - Fundamentals  
2.   Andrzej Barczak, Dariusz Zacharczuk, Configure Oracle 10g server to work with the Multimedia with 

through the web interface. Studia Informatica (Siedlce).. - 2009, nr 2 (13), s. 41-48. 
3. Andrzej Barczak, Dariusz Zacharczuk., Typowe problemy optymalizacji zapytań SQL przy tworzeniu 

średnich i dużych serwisów/aplikacji WWW.  Studia Informatica.(Gliwice) - 2012, Vol. 33, no. 2B (106), s. 
359-367. 
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4. Theriault M., Carmichael R., Viscusi J.: ORACLE DBA - administrowanie bazą danych. Wyd. RM, 
Warszawa 2001.  

5.  Loney K.: Oracle Database 10g; Kompendium administratora, Helion 2005  
 

Literatura dodatkowa: 
1. Baylis R., Lane P., Lorentz D.; Oracle Database Administrator’s Guide, 10g Release 1 (10.1); Copyright © 

2001, 2003 Oracle  
2. Dawes Ch., Bryla B., Johnson J.C., Weishan M.: Oracle 10g™ Administration I. Study Guide; SYBEX Inc., 

2005 
3. Rodgers U.: ORACLE - przewodnik projektanta baz danych. WNT, Warszawa 1995.  
4. Freeman R.G.; Oracle Database 10g. ; Helion, 2004 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne - zajęcia praktyczne ze 
sprzętem komputerowym.  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 
Efekt  W_01 będzie weryfikowany na egzaminie pisemnym. Przykładowe pytania: 

• Scharakteryzuj instancję  bazy ORACLE. 
• Omów strukturę plików bazy ORACLE. 
• Scharakteryzuj zadania administratora w zakresie bezpieczeństwa danych. 
 

Efekty U_01 i U_02 weryfikowane będą w trakcie zajęć laboratoryjnych, podczas zaliczania zadania 
indywidualnego,  a efekt U_01 będzie też sprawdzany na egzaminie. Przykładowe zadania: 

• Zaproponuj zastosowanie odpowiednich procedur zapewniających utrzymanie właściwej wydajności bazy 
danych. 

• Wyjaśnij w jaki sposób należy przeprowadzić  strojenie bazy danych. 
• Zaproponuj  sposób monitorowania kilku instancji bazy ORACLE. 
• Dysponując odpowiednimi danymi oszacuj ilość wymaganej przestrzeni dla tabel nieklastrowych. 
 

Efekty K_01 - K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności, w czasie zajęć 
laboratoryjnych, podczas zaliczania zadania indywidualnego,  a także będą sprawdzane na egzaminie.   

Przykładowe zadania: 

• Zaprojektuj strukturę rozmów z potencjalnym użytkownikiem bazy danych ORACLE  
w celu zaprojektowania właściwej struktury bazy danych i nadania odpowiednich uprawnień 
poszczególnym grupom użytkowników. 

• Opracuj harmonogram prac administratora bazy danych w ramach prac zespołu projektowego (zadania, 
terminy, narzędzia, technologie).  

• Zaproponuj technologię komunikacyjną dla wymiany wyników prac członków zespołu projektowego 
 

Przed egzaminem studenci  będą mieli dostęp do pełnej listy pytań.  
Tematy zadań indywidualnych podawane są studentom najpóźniej na 3 zajęciach laboratoryjnych. Zadania na 
następne laboratorium muszą  być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej 
literatury, musi się do nich przygotować samodzielnie lub korzystając z konsultacji.  

Forma i warunki zaliczenia: 
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Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

Regularne zajęcia – 40 pkt.,  

Obrona zadania indywidualnego – 20 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 20 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 10 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 60 pkt. 

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 40 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 20 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), 
w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db © 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 

Poprawy: 
Trzy terminy egzaminu pisemnego. Drugi termin zaliczenia laboratorium i projektu – w toku sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 20 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
 


