
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylabusy 

 
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja



 

 

 

 

Przedmioty 

Podstawowe



 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Matematyka I 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PP1 

5 Kod Erasmusa 11.1 

6 Punkty ECTS 9 

7 Rodzaj modułu Podstawowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin W/60, C/60, E 

12 Koordynator   dr hab. Edward Tutaj 

13 Prowadzący dr hab. Edward Tutaj, dr hab. Mirosław Baran,  

14 Język wykładowy Polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Tak 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość programu matematyki szkoły średniej w zakresie 

rozszerzonym. 

18 Efekty kształcenia 

 Zna podstawowe zagadnienia rachunku zdań, kwantyfikatorów i  

teorii mnogości 

 Zna podstawowe własności funkcji, wie co to są funkcje 

cyklometryczne . 

 Wie jakie są podstawowe twierdzenia o granicach ciągów 

liczbowych. Zna techniki obliczania granic ciągów. 

 Wie co to jest szereg liczbowy, jaki jest warunek konieczny 

zbieżności  szeregu. Zna kryteria bezwzględnej zbieżności: 

d’Alamberta, Cauchy’ego i porównawcze. Wie co to jest szereg 

naprzemienny i zna kryterium zbieżności Leibniza.  

 Zna definicje ciągłości funkcji i twierdzenia charakteryzujące  

własności funkcji ciągłych na przedziałach domkniętych. 

 Zna definicję pochodnej funkcji i jej interpretację  geometryczną i 

fizyczną. Wie jakie są podstawowe reguły różniczkowania. 

 Zna następujące twierdzenia rachunku różniczkowego funkcji 

jednej zmiennej: twierdzenie o wartości średniej,  twierdzenie 

Taylora, twierdzenie de l’Hospitala. Wie jaki jest warunek 

konieczny i dostateczny istnienia ekstremum lokalnego funkcji, 

wie co to znaczy że funkcja jest wypukła, wklęsła i jaki jest 

warunek wypukłości i wklęsłości. 

 Umie  stosować własności rachunku różniczkowego do badania 

przebiegu zmienności funkcji i w zagadnieniach 

optymalizacyjnych. 

 Wie co to ciało liczb zespolonych . Potrafi przedstawić liczby 

zespolone  w postaci algebraicznej, trygonometrycznej i 

wykładniczej. Umie potęgować i pierwiastkować liczby zespolone. 

Potrafi rozwiązywać równania algebraiczne zmiennej zespolonej. 



 Zna działania na macierzach. Wie co to jest rząd macierzy i jakie 

są jego własności. Zna pojęcie wyznacznika i jego własności. 

Umie wyznaczać macierz odwrotna. 

 Umie rozwiązywać układy równań liniowych metodą : macierzy 

odwrotnej, wyznaczników i metodą Gaussa. Zna twierdzenie 

Kroneckera-Capelliego i  umie go stosować. 

 Wie co to jest całka nieoznaczona i zna podstawowe własności i 

wzory na całkowanie. Umie całkować przez podstawianie, przez 

części i funkcje wymierne przez rozkład na ułamki proste. 

 Wie jaka jest definicja i  własności całki oznaczonej . Zna 

zastosowanie całki oznaczonej w wybranych zagadnieniach z 

geometrii i fizyki. 

 Zna następujące zagadnienia rachunku różniczkowego funkcji 

wielu zmiennych : definicje pochodnej cząstkowej i wie jak się je 

liczy, co to jest gradient i pochodna kierunkowa, co to jest 

różniczka zupełna i jej zastosowanie, jaki jest warunek konieczny i 

dostateczny ekstremum lokalnego funkcji 2-zmiennych. 

 Zna  rachunek wektorowy w przestrzeni  R3. 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w 

ramach metod obliczeniowych stosowanych w matematyce 

 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, a 

w szczególności dokładania wszelkich starań co do jakości 

obliczeń matematycznych w problemach inżynierskich. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu. 

Ćwiczenia: dokładne omówienie pojęć i twierdzeń podanych na 

wykładzie, rozwiązywanie zadań ilustrujących wprowadzane pojęcia  

i twierdzenia 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia  

Kolokwia, aktywność na zajęciach 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Ćwiczenia: zaliczane są na podstawie aktywności na zajęciach i ocen 

uzyskanych na kolokwiach. 

Wykład: zaliczane są na podstawie egzaminu końcowego do którego 

można przystąpić gdy się uzyska zaliczenie. Ocena końcowa jest 

średnią arytmetyczną oceny zaliczenia i egzaminu. Zaliczenie zajęć 

jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 oraz wytycznymi 

zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Program wykładu obejmuje:  rachunku zdań, kwantyfikatorów i  teorii 

mnogości,  liczby zespolone, rachunek różniczkowy funkcji jednej 

zmiennej, rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej, elementy algebry 

liniowej, rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

1. podstawowe zagadnienia rachunku zdań, kwantyfikatorów i  teorii 

mnogości 

2. podstawowe własności funkcji: iniekcja,  suriekcja, bijekcja, 

monotoniczność, okresowość, funkcja odwrotna, funkcje 

cyklometryczne 

3. definicja zbieżność ciągów liczbowych, podstawowe twierdzenia o 

granicach ciągów liczbowych, techniki obliczania granic ciągów 

4. definicja szeregu liczbowego zbieżnego, warunek konieczny 

zbieżności szeregu, zbieżność bezwzględna i warunkowa, kryteria 

bezwzględnej zbieżności (d’Alamberta, Cauchy’ego, 

porównawcze), szeregi naprzemienne, kryterium zbieżności 

Leibniza 

5. definicja granicy funkcji jednej zmiennej w sensie Cauchy’ego i 

Hainego, podstawowe twierdzenia o granicach funkcji, techniki 

obliczania granic funkcji 



6. definicja ciągłości funkcji w sensie Cauchy’ego i Hainego, 

twierdzenia charakteryzujące własności funkcji ciągłych na 

przedziałach domkniętych, punkty nieciągłości i ich klasyfikacja 

7. definicja pochodnej funkcji jednej zmiennej i jej interpretacja 

geometryczna i fizyczna, podstawowe reguły różniczkowania, 

pochodne funkcji elementarnych, twierdzenie o wartości średniej, 

twierdzenie Taylora, symbole nieoznaczone, twierdzenie de 

l’Hospitala, warunek konieczny i dostateczny istnienia ekstremum 

lokalnego, wypukłość, wklęsłość  i punkty przegięcia wykresu 

funkcji, badanie przebiegu zmienności funkcji, przykłady 

zastosowania rachunku różniczkowego w zagadnieniach 

optymalizacyjnych i fizyce 

8. wprowadzenie definicji funkcji pierwotnej, podstawowe własności 

i wzory na całkowanie, twierdzenie o całkowaniu przez 

podstawianie i przez części, całkowanie funkcji wymiernych przez 

rozkład na ułamki proste, całkowanie funkcji niewymiernych 

metodą współczynników nieoznaczonych, całkowanie funkcji 

trygonometrycznych 

9. definicja i własnośći całki oznaczonej, zastosowanie całek 

oznaczonych w geometrii i fizyce 

10.  wprowadza się pojęcie liczb zespolonych i działania na nich. 

Omawia się postać algebraiczną, trygonometryczną i wykładniczą 

liczb zespolonych. Podaje się wzór de Moivre’a  na potęgowanie 

liczb zespolonych i wzór na  pierwiastkowanie liczby zespolone. 

Omawia się  rozwiązywanie  równań algebraicznych zmiennej 

zespolonej. 

11. algebra macierzy, rząd macierzy i jego własności, wyznacznik 

macierzy i jego własności, macierz odwrotna 

12. układy równań liniowych, rozwiązywanie układów 

Cramerowskich metodą: macierzy odwrotnej, metodą 

wyznacznikow, metodą Gaussa. Twierdzenie Kronekera-

Capelliego i jego zastosowanie do rozwiązywania układów równań 

13. wartości własne , wektory własne macierzy, diagonalizacja 

macierzy i jej zastosowania 

14. geometria analityczna w R3, iloczyny: skalarny, wektorowy i 

mieszany i ich zastosowania. Równanie prostej i płaszczyzny w 

przestrzeni. 

15. pochodne cząstkowe, pochodna kierunkowa, gradient, różniczka 

zupełna i jej zastosowanie, warunek konieczny i dostateczny 

ekstremum lokalnego funkcji 2-zmiennych. 

 

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

1. Banaś J., Wędrychowicz S., Zbiór zadań z analizy matematycznej. 

Wyd. II., WNT, Warszawa 1994.  

2. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, 

twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.  

3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i 

zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2003.  

4. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania, 

Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2006. 

5. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 2. Przykłady i zadania, 

Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2005. 

6. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Definicje, 

twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2006. 

7. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 2. Definicje, 

twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2005. 

8. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, 

część I, II  PWN, Warszawa 1998 



9. Leitner R., Matuszewski W., Rojek Z., Zadania z matematyki 

wyższej. Cz.1 i 2. WNT, Warszawa 1999.  

10. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni 

technicznych, Cz. A, PWN, Warszawa 2003. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W01+++, EN1_W14++ 

EN1_U07++, EN1_U08+ 

EN1_K01+, EN1_K03+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 60 h 

 Uczestnictwo w ćwiczeniach: 60 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z wykładowcami: 10 h 

4 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (praca  

z podręcznikiem, zadania domowe): 50 h  

 Samodzielne przygotowanie do egzaminów i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań): 50 h 

Łączny nakład pracy studenta: 230 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

5 (130 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

4 (100 h) 

 



 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Matematyka II 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PP2 

5 Kod Erasmusa 11.1 

6 Punkty ECTS 5 

7 Rodzaj modułu Podstawowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, C/30, E 

12 Koordynator   dr hab. Edward Tutaj 

13 Prowadzący dr hab. Edward Tutaj, dr hab. Mirosław Baran 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Tak 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość kursu analizy matematycznej I. 

18 Efekty kształcenia 

 Zna definicje i interpretacje geometryczną całki podwójnej. Umie 

liczyć całki podwójne po obszarach normalnych i przy 

wykorzystaniu współrzędnych biegunowych. Zna podstawowe 

zastosowania geometryczne i fizyczne całki podwójnej. 

 Zna definicje i interpretację fizyczną całki potrójnej. Umie liczyć 

całki potrójne po obszarach normalnych i przy wykorzystaniu 

współrzędnych walcowych i sferycznych. Zna podstawowe 

zastosowania geometryczne i fizyczne całki potrójnej. 

 Zna definicje i interpretację fizyczną całki zorientowanej i 

niezorientowanej.. Potrafi zbadać czy całka  krzywoliniowa 

zorientowana zależy od drogi całkowania i ją obliczyć przy 

wykorzystaniu różniczki zupełnej. Potrafi stosować twierdzenie 

Greena do obliczania całek krzywoliniowych zorientowanych po 

krzywych zamkniętych na płaszczyźnie. 

 Zna definicje i interpretacje fizyczną całek powierzchniowych 

niezorientowanych i zorientowanych. Umie liczyć całki 

powierzchniowe niezorientowane i zorientowane.  

 Zna definicje gradientu, dywergencji i rotacji i ich interpretacje 

fizyczną. 

 Zna i umie stosować twierdzenie Gaussa – Ostrogradzkiego do 

obliczania całek powierzchniowych zorientowanych po 

powierzchniach zamkniętych.  Zna twierdzenie Stokesa i wie jak 

stosować do obliczeń całek krzywoliniowych zorientowanych po 

krzywych zamkniętych. 

 Student zna  twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności rozwiązań 

dla równań rzędu I. 

 Umie rozwiązywać równania o zmiennych rozdzielonych i 

sprowadzalne do  równania o zmiennych rozdzielonych. 



 Wie co to jest równanie zupełne i jak się je rozwiązuje, zna pojęcie 

czynnika całkującego i jego zastosowania. 

 Umie rozwiązywać równania liniowe i Bernulliego.  

 Posiada umiejętność rozpoznawania różnych typów równań 

różniczkowych zwyczajnych, umiejętność zastosowania 

właściwych metod analitycznych do ich rozwiązywania, 

umiejętność analizy otrzymanych wyników. 

 Umie rozwiązywać równania różniczkowe rzędu II które są 

sprowadzalne do równań rzędu I. 

 Zna metody rozwiązywania równań różniczkowych rzędu II o 

stałych współczynnikach jednorodnych i nie jednorodnych. 

 Zna metody rozwiązywania układów równań różniczkowych o 

stałych współczynnikach jednorodnych i nie jednorodnych. 

 Zna podstawowe zagadnienia szeregów Fouriera 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w 

ramach metod obliczeniowych stosowanych w matematyce 

 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, a 

w szczególności dokładania wszelkich starań co do jakości 

obliczeń matematycznych w problemach inżynierskich. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu. 

Ćwiczenia: dokładne omówienie pojęć i twierdzeń podanych na 

wykładzie, rozwiązywanie zadań ilustrujących wprowadzane pojęcia i 

twierdzenia 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia  

kolokwia, aktywność na zajęciach 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Ćwiczenia: zaliczane są na podstawie aktywności na zajęciach i ocen 

uzyskanych na kolokwiach. 

Wykład: zaliczane są na podstawie egzaminu końcowego do którego 

można przystąpić gdy się uzyska zaliczenie. Ocena końcowa jest 

średnią arytmetyczną oceny zaliczenia i egzaminu. Zaliczenie zajęć 

jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 oraz wytycznymi 

zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Całka podwójna, całka potrójna, całki krzywoliniowe zorientowane i 

niezorientowane, całki  powierzchniowe zorientowane i nie 

zorientowane.  Elementy analizy wektorowej. Twierdzenia : Greena, 

Gaussa – Ostrogradzkiego i Stokesa i ich zastosowania.  

Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. Typy równań 

różniczkowych liniowych pierwszego rzędu.   

Równania różniczkowe jednorodne i niejednorodne. Metoda 

uzmienniania stałej. Metoda przewidywań. Równanie Bernoulliego.  

Równanie różniczkowe zupełne, czynnik całkujący. Pewne 

zastosowania równań różniczkowych pierwszego rzędu. Równania 

rzędu drugiego i wyższych, podstawowe pojęcia. Typy równań które 

sprowadza się do równań rzędu pierwszego. Układy równań 

różniczkowych. Szeregi Fouriera 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Całka podwójna i jej interpretacja geometryczna. Obliczanie całki 

podwójnej po obszarze normalnym i przy wykorzystaniu 

współrzędnych biegunowych. Zastosowanie całki podwójnej do 

obliczania objętości brył. 

Całka potrójna i jej interpretacja  fizyczna. Obliczanie całki potrójnej 

po obszarze normalnym i przy wykorzystaniu współrzędnych 

walcowych i sferycznych. 

Całki krzywoliniowe niezorientowane i zorientowane w R2 i R3.  

Interpretacje fizyczne całek krzywoliniowych. Twierdzenie Greena i 

jego zastosowanie do obliczania całek krzywoliniowych 



zorientowanych po krzywych zamkniętych.  Warunek na niezależność 

całki krzywoliniowej skierowanej od drogi całkowania. 

Całki po  powierzchniowe niezorientowane i  zorientowane. 

Twierdzenie Stokesa i Gaussa-Ostrogradzkiego. 

Elementy analizy wektorowej gradient, dywergencja i rotacja. 

Twierdzenie Picarda-Lindelofa o istnieniu i jednoznaczności rozwiązań 

zagadnień początkowych dla 

równań różniczkowych zwyczajnych I  rzędu.  Twierdzeniem Peano o 

istnieniu rozwiązań. 

Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. 

Równania różniczkowe sprowadzane do równania o zmiennych 

rozdzielonych metodą podstawienia. 

Równania różniczkowe liniowe niejednorodne - metoda uzmienniania 

stałej. 

Równania różniczkowe liniowe niejednorodne - metoda przewidywań. 

Równania: Bernoulliego, Riccatiego,  Clairauta, Lagrange’a. 

Równania różniczkowe zupełne. 

Równania różniczkowe  sprowadzane do równania zupełnego - 

czynnik całkujący. 

Typy równań drugiego rzędu które sprowadza się do równań rzędu 

pierwszego.  

Równania różniczkowe rzędu drugiego o stałych współczynnikach. 

Układy równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach. 

Równania różnicowe liniowe. 

Rozwijanie w szeregi Fouriera funkcji jednej zmiennej. 

 

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

1. M. Gewert, Z. Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne. 

Oficyna Wydawnicza Gis, Wrocław 1999. 

2. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, 

tom 2. PWN Warszawa 1977. 

3. . W. Stankiewicz J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla 

wyższych uczelni technicznych cz. II. PWN, Warszawa 1975. 

4. A. Palczewski, Równania różniczkowe zwyczajne. WNT, 

Warszawa 1999.  

 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W01+++, EN1_W14++ 

EN1_U07++, EN1_U08+ 

EN1_K01+, EN1_K03+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z wykładowcami: 5 h 

2,5 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (praca z 

podręcznikiem, zadania domowe): 30 h  

 Samodzielne przygotowanie do egzaminów i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań): 35 h  

Łączny nakład pracy studenta: 130 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 



28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (65 h) 



 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Fizyka I 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PP3 

5 Kod Erasmusa 13.2 

6 Punkty ECTS 6 

7 Rodzaj modułu Podstawowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, C/30, E 

12 Koordynator   prof. dr hab. Lidia Maksymowicz 

13 Prowadzący prof. dr hab. Lidia Maksymowicz 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Tak 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość podstaw zagadnień z zakresu: 

Fizyki ogólnej (zasady dynamiki, zasady zachowania, definicje 

wielkości dynamicznych, pole E i B,) 

Podstawy matematyki wektorów, funkcje trygonometryczne, równania 

kwadratowe 

18 Efekty kształcenia 

 Rozumie zjawiska zachodzące pod wpływem oddziaływań 

fundamentalnych 

 Potrafi podać zasady dynamiki Newtona, zdefiniować układ 

inercjalny, omówić transformację Galileusza 

 Rozumie definicje pracy, potrafi zdefiniować pole zachowawcze, 

omówić zasadę zachowania energii, potrafi wyznaczyć 

fundamentalne wielkości ruchu harmonicznego, wskazać jego 

zastosowanie 

 Potrafi podać  zasadę niezmienniczości prędkości światła oraz 

założenia transformacji Lorentza, oraz wyjaśnić kontrakcję 

przestrzeni i dylatację czasu 

 Zna  zasady dynamiki relatywistycznej, masa relatywistyczna, 

energia całkowita 

 Zna zjawiska i  procesy falowe, prędkość fal w zależności od ich 

rodzaju i ośrodka, zjawisko interferencji i jego wykorzystanie 

(antena kierunkowa) 

 Potrafi omówić własności pole elektrycznego, podstawowe 

parametry (strumień potencjał, prawo Gaussa), zna metody 

wyliczenia pola elektrycznego 

 Potrafi podać własności cząstki naładowanej w ruchu (pole 

magnetyczne , siła, pole magnetyczne przewodnika z prądem), 

podstawowe prawa 

 Zna  własności pola elektromagnetycznego w oparciu o równania 

Maxwella, energia pola elektromagnetycznego 



 Potrafi czerpać wiedzę z podręczników i opracowań w naukowych 

czasopismach fizycznych 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w 

zakresie zjawisk zachodzących w fizyce oraz metod ich 

interpretacji 

 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, a 

w szczególności dokładnego opisu zjawisk fizycznych za pomocą 

metod matematycznych. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: prezentacja w Power Point,  

ćwiczenia rachunkowe: kartkówki, obliczenia dotyczące zjawisk 

przedstawionych na wykładzie ogólna dyskusja na temat uzyskanych 

wyników 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia  

egzamin, pytania na ćwiczeniach, kolokwium na ćwiczeniach 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Ćwiczenia: zaliczane są na podstawie aktywności na zajęciach i ocen 

uzyskanych na kolokwiach. 

Wykład: zaliczane są na podstawie egzaminu końcowego do którego 

można przystąpić gdy się uzyska zaliczenie. Ocena końcowa jest 

średnią arytmetyczną oceny zaliczenia i egzaminu. Zaliczenie zajęć 

jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 oraz wytycznymi 

zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Zjawiska i procesy w przyrodzie, cztery fundamentalne oddziaływania, 

prawa dynamiki, transformacja Galileusza,  zasady dynamiki Newtona, 

praca, energia kinetyczna, potencjalna, ruch harmoniczny. 

Transformacja Lorentza, szczególna teoria względności Einsteina, 

dynamika relatywistyczna. Ruch falowy. Pole elektromagnetyczne, 

obwody elektryczne, równania Maxwella. Lasery i holografia 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Oddziaływania fundamentalne: natężenia, czas trwania 
Dynamika: zasady dynamiki Newtona, układy inercjalne, 

transformacja Galileusza dla dowolnego kierunku ruchu układu 

względem układu w spoczynku. Praca, energia kinetyczna, pole 

zachowawcze- energia potencjalne, pole grawitacyjne jako pole 

zachowawcze, stany równowagi. Ruch harmoniczny, droga w ruchu 

harmonicznym w interpretacji wektora wirującego, prędkość, 

przyspieszenie, siła harmoniczna, składanie ruchów harmonicznych, 

energia kinetyczna, potencjalna, całkowita, zasada zachowania energii. 

Wstęp do szczególnej teorii względności zasada niezmienniczości  

prędkości światła- doświadczenie Michelsona-Morley’a, transformacja 

Lorentza- współrzędnych, prędkości, dylatacja czasu, kontrakcja 

przestrzeni, dynamika relatywistyczna: masa relatywistyczna, pęd, siła, 

praca, energia kinetyczna, zasada korespondencji Bohra,  energia 

całkowita równoważność masy i energii. 

Ruch falowy: równanie falowe, zależności prędkości fal od rodzaju 

fali i ośrodka propagacji -fale sprężyste, fale akustyczne, tworzenie 

paczki falowej, prędkość fazowa, prędkość grupowa-ośrodek z 

dyspersja normalną i anomalną. Interferencja- źródła synchroniczne , 

wyliczanie amplitudy wypadkowej w oparciu o ilustrację wektora 

wirującego, interferencja konstruktywna, interferencja destruktywna, 

antena kierunkowa ,dyfrakcja-elementarne fale dyfrakcyjne. 

Oddziaływania elektryczne: siła Culomba,  definicja jednostki 

ładunku, natężenie pola elektrycznego E, potencjał, strumień pola 

elektrycznego, prawo Gaussa- obliczanie pola elektrycznego od 

naładowanej jednorodnie z gęstością objętościową kuli, z gęstością 

powierzchniową, jednorodnie naładowanego pręta oraz płaszczyzny, 

dipol elektryczny-potencjał, natężenie pola elektrycznego. Polaryzacja 

materii, substancje polarne, ferroelektryki, pętla histerezy. 



Oddziaływania magnetyczne: cząstka naładowana w polu 

magnetycznym - siła z jaką pole magnetyczne B działa na naładowaną 

cząstkę, siła z jaką pole magnetyczne  działa na przewodnik z prądem, 

wektor gęstości prądu. Prawo Ampera- Laplace’a , pole magnetyczne 

wytworzone przez przewodnik z prądem, graficzna ilustracja do 

wyliczenia tego pola, formuła Biota – Savarta, oddziaływanie dwóch 

równoległych przewodników z prądem – definicja jednostki natężenia 

prądu. Pole magnetyczne pojedynczego ładunku w ruchu – relacja 

między polem elektrycznym i magnetycznym ładunku poruszającego 

się – pole elektromagnetyczne. Elektromagnetyzm, zasada 

względności. Efekt Halla- wyznaczanie gęstości nośników prądu. 

Pole elektromagnetyczne; Krążenie pola E siła elektromotoryczna, 

prawa Kirchhoffa, obwody elektryczne, zastępcze rezystancje, krążenie 

pola  B  - siła magnetomotoryczna, prawo Ampera, prawa statycznych 

pól E i B –cechy tych pól. Doświadczenie Faraday’a – relacja miedzy 

zmiennym w czasie strumieniem pola B  i wyidukowanym polem E - 

postać całkowa i różniczkowa tej zależności, siła elektromotoryczna 

indukcji. Zasada zachowania ładunku dla przypadku dynamicznego, 

podstawowe prawa z których należy korzystać. Relacja między 

zmiennym w czasie strumieniem pola E i wyidukowanym polem B  - 

postać całkowa i różniczkowa prawa, prawo Ampera – Maxwella. 

Elektromagnetyzm zapisany w równaniach Maxwella  - postać 

całkowa i różniczkowa. Doświadczenie Hertza – pole 

elektromagnetyczne propaguje jak fala – w próżni z prędkością światła. 

Korzystając z równań Maxwella wykazać, że pole E i B propaguje w 

przestrzeni zgodnie z równaniem fali, a w próżni z prędkością światła c 

. Związek między prędkością fali elektromagnetycznej a parametrami 

ośrodka. Widmo promieniowania elektromagnetycznego , energia 

promieniowania – wektor Poyntinga i jego związek z natężeniem fali. 

Zachowanie fali na granicy dwóch ośrodków, zjawisko załamania 

wyjaśnione w oparciu o równania Maxwella. 

Kondensator w polu elektrycznym o dużej częstotliwości – obliczenia 

w oparciu o równania Maxwella  

Lasery : Einstein- stymulowana emisja promieniowania układu 

atomów, dwupoziomowy układ energetyczny, przygotowanie akcji 

laserowej; pompowanie optyczne, bezpośrednie wzbudzanie 

elektronami, nieelastyczne zderzenie atom – atom. Układ trój i 

czteropoziomowy – przejść  laserowych. Rezonatory laserowe. 

Holografia, hologram przedmiotu przeźroczystego i 

nieprzeźroczystego  

Ćwiczenia rachunkowe (30 godzin) 

Działania na wektorach, wektorowe wielkości dynamiczne: definicje, 

składowe wektora 

Dynamika: zasady dynamiki Newtona , interpretacja, przykłady, 

układy inercjalne, transformacja Galileusza, energia kinetyczna, 

potencjalna – pole zachowawcze, pole grawitacyjne, zasada 

zachowania energii, zasada zachowania pędu, ruch harmoniczny – siła 

energia kinetyczna, energia potencjalna. 

Zasada niezmienniczości prędkości światła, transformacja 

współrzędnych i prędkości Lorentza, szczególna teoria względności 

Einsteina, prawa dynamiki  

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker,” Podstawy Fizyki” tom I – IV 

W-wa 2005 

2. C. Kittel, W.D. knight, M.A. Ruderman “Mechanika” PWN – W –

wa 

3. E.W. Purcell „Elektryczność i magnetyzm” PWN W-wa 

4. F.S. Crawford  „Fale” PWN W-wa 



5. Strona www:http:/galaxy.uci.agh.edu.pl/~limaksy/ 

6. Wykłady w Power Point 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W02+++, EN1_U03+, 

EN1_U01+, EN1_U06+, 

EN1_K01+, EN1_K03+, 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z wykładowcami: 5 h 

3,5 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (praca z 

podręcznikiem, zadania domowe): 35 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników): 

50 h 

Łączny nakład pracy studenta: 150 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

3,5 (85 h) 

 



 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Fizyka II 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PP4 

5 Kod Erasmusa 13.2 

6 Punkty ECTS 6 

7 Rodzaj modułu Podstawowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, C/30, L/30, E 

12 Koordynator   prof. dr hab. Lidia Maksymowicz 

13 Prowadzący prof. dr hab. Lidia Maksymowicz 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Tak 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień z fizyki podstawowej, statystyka, funkcje 

trygonometryczne, równania różniczkowe jednorodne 2-go rzędu, 

badanie funkcji 

18 Efekty kształcenia 

 Potrafi analizować statystyki kwantowe oraz wyliczyć energię 

Fermiego (istotny parametr dla materiałów półprzewodnikowych) 

 Zna interpretację fal materii 

 Potrafi wyznaczyć stany energetyczne elektronów w metalach 

korzystając z równania Schrodingera 

 Potrafi opisać strukturę energetyczną półprzewodników 

samoistnych i domieszkowych w oparciu o model Kroniga-

Penney’a   

 Zna zjawiska tworzenia się złącza p-n (n-p) oraz tranzystora p-n-p 

(n-p-n), zasadę działania wzmacniacza prądu, napięcia, mocy 

 Potrafi zastosować poznaną wiedzę teoretyczną z sem 1-go do 

analizowania doświadczalnych układów mechanicznych (wahadła: 

matematyczne, fizyczne, Oberbecka), elektrycznych (obwody z 

elementami R,L,C) oraz optycznych (optyka geometryczna i 

falowa). Potrafi je opisać-modelować i przewidywać ich dynamikę 

 Umie posługiwać się prostymi przyrządami pomiarowymi oraz 

obsługiwać mierniki elektryczne. Zna zasady pracy ze źródłami 

światła (w tym światła laserowego –BHP). Potrafi przeprowadzić 

prosty eksperyment fizyczny, przeprowadzić jego analizę łącznie z 

rachunkiem błędu 

 Potrafi czerpać wiedzę z podręczników i opracowań w naukowych 

czasopismach fizycznych 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w 

zakresie zjawisk zachodzących w fizyce oraz metod ich 

interpretacji 

 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, a 



w szczególności dokładnego opisu zjawisk fizycznych za pomocą 

metod matematycznych. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia tablicowe, ćwiczenia laboratoryjne: przygotowanie 

konspektu, wykonanie ćwiczenia, opracowanie wyników, rachunek 

błędu, wnioski, wyjaśnienie zjawiska 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia  

Egzamin, zadania na ćwiczeniach, Kolokwium wstępne, sprawozdanie 

z ćwiczeń 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Ćwiczenia: zaliczane są na podstawie aktywności na zajęciach i ocen 

uzyskanych na kolokwiach. 

Laboratorium: wykonanie ćwiczeń i dostarczenie sprawozdań, 

zaliczenia 

Wykład: zaliczane są na podstawie egzaminu końcowego do którego 

można przystąpić gdy się uzyska zaliczenie. Ocena końcowa jest 

średnią arytmetyczną oceny zaliczenia i egzaminu. Zaliczenie zajęć 

jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 oraz wytycznymi 

zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Wykład: wstęp do fizyki kwantowej, statystyki kwantowe fale materii-

hipoteza de;Broglie, równanie Schrodingera, budowa kryształów-

energia wiązania. Przewodnictwo metali-model Fermiego, struktura 

energetyczna półprzewodników –model Kroniga- Penney’a. Złącze p-

n,. tranzystor – działanie wzmacniające. Nadprzewodniki – teoria BCS 

Ćwiczenia tablicowe: przykłady i obliczenia zgodnie z treścią 

przekazywaną na wykładach 

Laboratorium: Opracowanie i graficzna prezentacja wyników 

pomiarów, niepewność pomiarowa. Mechanika: wahadło 

matematyczne i fizyczne, dźwięk. Optyka geometryczna i falowa. 

Elektryczne własności materii, obwód RC 

 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykład:  

Statystyka Fermiego-Diraca; założenia, zakaz Pauliego funkcja 

rozkładu Fermiego- Diraca dla T=0, graficzna ilustracja funkcji 

rozkładu dla T=0 oraz dla dowolnej temperatury 

Fale materii: hipoteza de’Broglie – wzór, dlugość fali stowarzyszonej z 

ruchem materii o pędzie p, przykłady dla obiektu makroskopowego i 

mikroskopowego. Doświadczenie Davissona-Germera. Zasada 

komplementarności Bohra-obraz falowy, obraz fotonowy. Fala 

de’Broglie interpretowana  jako funkcja falowa podobnie do fali 

elektromagnetycznej. Zasada nieoznaczoności Heisenberga- przykład 

obiekt makroskopowy, obiekt mikroskopowy. 

Struktura kryształu: sieć, baza, komórka prosta, komórka elementarna. 

Spójność kryształu wiązania w krysztale: Wan der Waalsa- elektryczny 

moment dipolowy, potencjał Lennarda-Jonsa, wiązania jonowe-energia 

Madelunga, potencjał pola centralnego, wiązania metaliczne, wiązania 

kowalentne- wymiana elektronów o spinach antyrównoległych. 

Równanie Schrodingera: założenia, równanie zależne od czasu, 

równanie stacjonarne, funkcja falowa, własności funkcji falowej, 

wektor falowy-związek z pędem zgodnie z hipotezą de’Broglie, 

energia-wartość własna. Zagadnienie do rozwiązania-wybrany 

potencjał, relacja dyspersji. Zagadnienie cząstki swobodnej, w studni 

potencjału o nieskończonych brzegach dozwolone (skwantowane) 

wartości wektora falowego, liczby kwantowe, wartości wlasne, relacja 

dyspersji: wzorem oraz graficznie. 

Model Fermiego elektronów swobodnych-gaz Fermiego: założenia, 

równanie Schrodingera, funkcja falowa, warunki brzegowe Borna –

Karmanna, dozwolone wartości wektora falowego-liczby kwantowe, 

relacja dyspersji. Stany energetyczne w przestrzeni wektora falowego k 



dla T=0, elementarna koórka energetyczna w przestrzeni fazowej k. 

Kula Fermiego, wyliczenie wektora Fermiego kF oraz energii 

Fermiego EF Zjawisko przewodnictwa elektrycznego metali w modelu 

Fermiego: dostępne stany energetyczne w zewnętrznym polu 

elektrycznym-przesunięta kula Fermiego. Rozproszenie nośników 

prądu na defektach sieci oraz fononach, czas relaksacji, gęstość prądu, 

przewodnictwo właściwe- zależność od temperatury. 

Pasmowy model ciała stałego-model Kronoga-Penney’a: stały 

potencjał periodyczny w sieci krystalicznej, równanie Schrodingera, 

funkcja Blocha, warunki brzegowe, relacja dyspersji-analitycznie i 

graficznie, pasma energetyczne-pasmo dozwolone, pasmo wzbronione. 

Relacja dyspersji, porównanie z elektronem swobodnym oraz w studni 

potencjału o nieskończonych brzegach. Stefy Brillouina: przypadek 

słabego i silnego wiązania- ilustracja w dwuwymiarowej przestrzeni 

wektora falowego k . Wewnętrzne potencjały kryształu-masa 

efektywna elektronu. 

Kryształy półprzewodnikowe; struktura energetyczna 

półprzewodników samoistnych, przerwa energetyczna-metody 

wyznaczania, samoistne przewodnictwo elektronowe i dziurowe, 

ruchliwość nośników prądu. Półprzewodniki domieszkowe typu p i n : 

struktura energetyczna modyfikacja przerwy wzbronionej poprzez 

domieszkowanie, energia Fermiego, ruchliwość, zależność przerwy 

energetycznej od temperatury i składu. Złącze prostujące – dioda p-n 

(n-p) struktura energetyczna, poziom Fermiego, bariera potencjału, 

polaryzacja w kierunku przewodzenia i zaporowym, charakterystyka 

prądowo-napieciowa, hetero struktury-przykłady. Tranzystor 

bipolarny: p-n-p (n-p-n) struktura energetyczna, energia Fermiiego, 

bariery potencjału- emiter-baza, baza-kolektor, układy elektroniczne, 

podstawowe równania wartości prądów w zależności od napięcia 

polaryzacji, wzajemne relacja prądów emitera, bazy, kolektora. 

Tranzystor jako wzmacniacz prądu, napięcia, mocy. 

Fonony:  energia drgań sieci krystalicznej, przybliżenie fal krótkich, 

fonony podłużne i poprzeczne, równanie ruchu – zasada dynamiki 

Newtona, relacja dyspersji, strefy Brillouina, prędkość grupowa na 

końcach strefy Brillouina . Zakres fal długich ośrodek ciągły, liniowa 

relacja dyspersji. 

Nadprzewodniki: niskotemperaturowe nadprzewodniki, podstawowe 

własności, krzywe krytyczne, zjawisko Meissnera, efekt izotopowy, 

teoria BCS- (Barden,Cooper,Schrieffer), pary Coopera, 

nadprzewodniki I i II rodzaju. 

 

Ćwiczenia tablicowe (rachunkowe):  

Interpretacja funkcji rozkładu Fermiego-Diraca, definicja energii 

Fermiego dla T=0: stany energetyczne obsadzone, stany nieobsadzone. 

Fele de’Broglie, interpretacja, wzory, doświadczenie Davissona-

Germera: układ eksperymentalny, interpretacja wyników. 

Równanie Schrodingera : stacjonarne równanie - rozwiązanie dla 

cząstki swobodnej, relacja dyspersji. Zagadnienie studni potencjału o 

nieskończonych brzegach – równanie Schrodingera, funkcja falowa, 

warunki brzegowe, liczby kwantowe, energia-wartości własne, relacja 

dyspersji 

Przewodnictwo metali – model Fermiego elektronów swobodnych, 

założenia, równanie Schrodingera, funkcja falowa, warunki brzegowe, 

liczby kwantowe, relacja dyspersji, dla T=0 wyliczenie wektora 

Fermiego kF oraz energii Fermiego EF ,  stany energetyczne w 

obecności zewnętrznego pola elektrycznego gęstość prądu, czas 

relaksacji przewodnictwo. 



Struktura energetyczna półprzewodników, model Kroniga – Penney’a, 

równanie Schrodingera, funkcja Blocha, relacja dyspersji graficznie – 

dyskusja dostępnych stanów energetycznych: pasma dozwolone, 

pasma wzbronione.  

 

Laboratorium fizyczne: metodyka opracowania-wyniki pomiarów 

fizycznych, rachunek błędów, przedstawienie wyników w postaci 

graficznej. 

Mechanika: wyznaczenie okresu drgań wahadła matematycznego i 

fizycznego, sprawdzanie praw ruchu obrotowego bryły sztywnej, 

wyznaczanie parametrów fali dźwiękowej, dudnienia. 

Optyka geometryczna falowa i atomowa: sprawdzanie praw optyki 

geometrycznej, powstawanie obrazów rzeczywistych, wyznaczanie 

długości fali świetlnej diody laserowej. 

Elektryczność: wyznaczanie stałej czasowej układu RC, obsługa 

oscyloskopu, praca prądu elektrycznego, wyznaczanie temperatury 

włókna zarówki. 

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

1. E.W.Wichmann „Fizyka Kwantowa” PWN Warszawa 

2. C. Kittel „Wstęp do Fizyki Ciała Stałego” 

3. R.Eisberg, R. Resnik   „Fizyka Kwantowa” 

4. Jaspir Snigh „Smart Electronics  Materials”Cambridge 2005 

(dodatkowe  materiały dla studentów znajacych biernie język 

angielski) 

5. Strona www.galaxy.uci.agh.edu.pl/~limaksy/ 

6. Wykłady w Power Point 

7. H. Szydłowski „Pracownia Fizyczna” 

Instrukcje do ćwiczeń na Pracowni Fizycznej 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W02+++, EN1_U03+, 

EN1_U01+, EN1_U06+, 

EN1_K01+, EN1_K03+, 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

3,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

2,5 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (praca z 

podręcznikiem, zadania domowe): 20 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników): 

20 h 

 Przygotowanie sprawozdań: 25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 155 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

3,5 (90 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (65 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Techniki obliczeniowe 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PP5 

5 Kod Erasmusa 11.0 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu Podstawowy 

8 Rok studiów 2 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15, L/15 

12 Koordynator   dr Paweł Ozorka 

13 Prowadzący dr Paweł Ozorka 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne Wiedza z zakresu matematyki i podstaw programowania 

18 Efekty kształcenia 

 Zna matematyczne zasady numerycznych obliczeń technicznych.  

 Potrafi dobrać optymalną metodę obliczeniową do konkretnego 

zadania. Posiada umiejętność przeprowadzania symulacji i obliczeń 

układów elektronicznych w środowisku komputerowym.  

 Wykazuje umiejętność rozwiązywania problemów z zakresu technik 

obliczeniowych.  

 Akceptuje powszechnie stosowane algorytmy w dziedzinie metod 

numerycznych. 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w 

zakresie stosowania nowych algorytmów w technikach 

obliczeniowych. 

 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, a w 

szczególności opracowywania wyników dla modeli matematycznych 

stosowanych w elektronice. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika z 

elementami multimedialnymi obrazującymi funkcjonowanie układów 

cyfrowych, wykorzystanie tablicy i kredy do dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: realizacja wybranych metod obliczeń numerycznych w 

środowisku programistycznym 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

aktywność na zajęciach, udział w dyskusji egzamin, wykonanie ćwiczeń 

laboratoryjnych, wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, sprawdzenie 

pełnego rozumienia kodu i umiejętności uzasadnienia przyjętych 

rozwiązań, sprawdzanie aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych, 

sprawdzanie poprawności realizacji zadań programowania na 

ćwiczeniach, aktywność w dyskusji nt konsekwencji błędów w 

programach 



21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Laboratorium: zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego sprawdzianu 

wiedzy 

Wykład: zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego sprawdzianu 

wiedzy 

 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Metodyka numerycznego obliczania zagadnień technicznych. Zasady 

matematyczne obliczeń. Zastosowanie środowiska programistycznego do 

obliczeń numerycznych 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykład: 

1. Systemy reprezentacji liczb w środowisku komputerowym. Błędy 

numeryczne. 

2. Metody numeryczne rozwiązywania liniowych równań oraz układów 

równań.  

3. Metody numeryczne rozwiązywania nieliniowych równań i 

nieliniowych układów równań.  

4. Różniczkowanie i całkowanie numeryczne 

5. Komputerowe opracowywanie wyników pomiarów (interpolacja, 

aproksymacja).  

6. Numeryczne metody optymalizacji. 

7. Algorytmy obliczeniowe w analizie i syntezie obwodów 

elektrycznych  

 

Laboratorium: 

1. Numeryczne rozwiązywanie liniowych równań i układów równań w 

środowisku MATLAB oraz ręcznie 

2. Numeryczne rozwiązywanie nieliniowych równań w środowisku 

MATLAB oraz ręcznie 

3. Różniczkowanie i całkowanie numeryczne w środowisku MATLAB 

4. Komputerowa symulacja układów dynamicznych 

5. Metody analizy wyników pomiarów (aproksymacja, interpolacja) 

6. Wybrane algorytmy przetwarzania sygnałów (filtr cyfrowy, analiza 

Fourier’a) 

7. Kolokwium sprawdzające 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. J. Ogrodzki „Komputerowa analiza układów elektronicznych. 

Algorytmy i metody obliczeniowe” 

2. Z. Kosma „metody numeryczne do zastosowań inżynierskich” 

3. S, Osowski, A. Cochocki, K. Siwek „MATLAB w zastosowaniu do 

obliczeń obwodowych i przetwarzania sygnałów” 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W01++, EN1_W14++, EN1_W17+,  

EN1_U06+, EN1_U07+++,  

EN1_K01+, EN1_K03+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

1,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 15 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 15 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z wykładowcami: 10 h 

1,5 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca  

z podręcznikiem, zadania domowe): 20 h 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia wykładu i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników):  

20 h 

Łączny nakład pracy studenta: 80 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

1,5 (40 h) 



nauczyciela 

akademickiego 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

1,5 (40 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Techniki symulacyjne 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PP6 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu Podstawowy 

8 Rok studiów 2 

9 Semestr 4 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15, L/15 

12 Koordynator   dr inż. Jacek Jasielski 

13 Prowadzący dr inż. Jacek Jasielski, mgr inż. Wojciech Kołodziejski 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Podstawowe wiadomości z matematyki, teorii obwodów, elementów 

elektronicznych. 

18 Efekty kształcenia 

 Zna i rozumie metodykę projektowania analogowych i cyfrowych 

układów elektronicznych (również w wersji scalonej) oraz systemów 

elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia 

do projektowania i symulacji układów i systemów; 

 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych 

źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 

interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać 

opinie 

 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji tego zadania 

 Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także 

symulacje komputerowe do analizy i oceny działania analogowych i 

cyfrowych układów elektronicznych. 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład oparty zarówno na slajdach, jak i tradycyjnych środkach 

prezentacji (w celu dodatkowych wyjaśnień). Ćwiczenia laboratoryjne 

odbywają się w grupach 2 osobowych. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Kolokwium 

2. Sprawozdania 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny z 

ćwiczeń laboratoryjnych oraz zaliczenie dwóch krótkich kolokwiów 

przeprowadzonych w trakcie wykładu. Warunkiem zaliczenia 



laboratorium jest wykonanie zaplanowanych ćwiczeń oraz zdanie 

kolokwium końcowego.  

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Wykorzystanie symulacji komputerowych w projektowaniu i analizie 

układów elektronicznych. Przegląd symulatorów układowych. Analizy 

podstawowe i pomocnicze. Modele przyrządów półprzewodnikowych. 

Analiza statystyczna 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Zajęcia prowadzone w ramach modułu mają postać wykładu (15 godzin 

lekcyjnych) oraz ćwiczeń laboratoryjnych/komputerowych (15 godzin 

lekcyjnych), wykonywanych w programie PSPICE. 

Wykład 

1. Pojęcie symulacji numerycznej  oraz modelu elementu. Historia i 

przegląd popularnych symulatorów układowych. SPICE jako 

standard przemysłowy. Berkely  SPICE i wersje komercyjne 

symulatora. Pakiet Orcad/Cadence/PSPICE.  Narzędzia pomocnicze – 

edytor schematów, postprocesor graficzny, kreator modeli, biblioteki 

elementów. Analizatory symboliczne. 

2.  Zasady zapisu topologii układu. Dyrektywy analiz. Analizy 

podstawowe – stałoprądowa, małosygnałowa, zjawisk przejściowych 

i pomocnicze - analiza punktu pracy, transmitancji stałoprądowej, 

zniekształceń nieliniowych. 

3. Możliwości postprocesorem graficznego PROBE. Tworzenie makr, 

korzystanie ze wskaźników. Zaawansowane techniki analizy 

parametrycznej. Analiza szumowa. 

4. Modele symulacyjne przyrządów półprzewodnikowych – diody 

półprzewodnikowej, tranzystora bipolarnego i tranzystora MOSFET 

w symulatorach. Zasady skalowania tranzystorów MOSFET. 

Tworzenie modeli symulacyjnych na podstawie danych 

katalogowych – program PARTS i inne ekstraktory parametrów. 

5. Struktura hierarchiczna układu (podobwody, makromodel 

wzmacniacza operacyjnego). Źródła sterowane i modelowanie 

behawioralne. 

6. Analiza statystyczna. Generatory liczb pseudolosowych. Deklaracje 

rozkładów i korelacji. Analiza uzysku produkcyjnego. 

Prototypowanie wirtualne układów.  

 

Laboratorium 

1. Zapoznanie się z programem PSPICE. Analiza prostych układów RC 

w domenie częstotliwościowej i czasowej.  

2. Symulacja efektu Millera w układach wzmacniaczy napięciowych i 

transkonduktancyjnych. Określanie impedancji wejściowej układu i 

jej rozkład na składową rzeczywistą i urojoną.  

3. Projekt wzmacniacza tranzystorowego RC. Dobór punktu pracy, 

analiza wrażliwości temperaturowej. Symulacje charakterystyk 

częstotliwościowych oraz odpowiedzi na wymuszenie sinusoidalne. 

Określanie zniekształceń nieliniowych. 

4. Symulacja prostych układów zbudowanych na wzmacniaczu 

operacyjnym. Modelowanie behawioralne wzmacniacza. Analiza 

stabilności układów ze sprzężeniem zwrotnym. Określanie 

marginesów stabilności. 

5. Symulacja wzmacniacza różnicowego. Rozrzuty statystyczne 

parametrów. Badanie wpływu asymetrii układu na parametry układu 

6. Analiza zjawisk szumowych. Zaawansowane techniki analizy 

szumów. Określanie stosunku sygnał/szum 

7. Symulacje prostych układów cyfrowych.  

Kolokwium zaliczeniowe 



24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. J. Izydorczyk: Pspice. Komputerowa symulacja układów 

elektronicznych 

2. A. Dobrowolski: Pod maską SPICE 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W12+, EN1_W16+++,  

EN1_U01++, EN1_U03+, EN1_U05+, EN1_U07++, EN1_U10+ 

EN1_K01+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

1,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 15 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 15 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z wykładowcami: 10 h 

1,5 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca  

z podręcznikiem, zadania domowe): 20 h 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia wykładu i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników):  

20 h 

Łączny nakład pracy studenta: 85 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

1,5 (45 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

1,5 (40 h) 

 



 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Teoria obwodów I 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PP7 

5 Kod Erasmusa 06.2 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Podstawowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15, C/30, E 

12 Koordynator   dr inż. Stanisław Krupa 

13 Prowadzący dr inż. Stanisław Krupa 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

znajomość: budowy materii, podstaw elektromagnetyzmu, przemian 

energetycznych w zjawiskach elektromagnetyzmu w układach 

elektrycznych 

18 Efekty kształcenia 

 Ma wiedzę z matematyki niezbędną do opisu i analizy obwodów 

elektrycznych prądu stałego 

 Ma wiedzę w zakresie fizyki : elektromagnetyzmu do opisu i 

analizy obwodów elektrycznych  

 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów prądu  

stałego 

 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury 

 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację 

 Potrafi budować modele obwodowe prostych urządzeń 

elektrycznych 

 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład prowadzony z użyciem rzutnika i ekranu, po wykładzie 

wydawany jest skrypt wykładu oraz dostępna jest wersja elektroniczna. 

Ćwiczenia objaśniają,  ugruntowują  wersją obliczeniową treści 

wykładów. Wydawane są zadania których część stanowią pracę 

domową a część wzory tematów sprawdzianów i pisemnych prac 

egzaminacyjnych. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia  

sprawdziany, prace kontrolne 

prezentacje 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie średniej oceny 

sprawdzianów pisemnych, odpowiedzi ustnych,  prac domowych 

począwszy od oceny 3 (dost).  Na zaliczenie przedmiotu (wykładu) 

składa się zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie pracy kontrolnej  oraz 

aktywność na wykładzie. 



22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Podstawowe pojęcia elektrotechniki, przemiany energetyczne w 

układach elektrycznych, modele obwodowe przemian energetycznych, 

obwody „prądu stałego”, analiza obwodów: metody i twierdzenia 

dodatkowe 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

W ramach modułu „teoria obwodów I” zajęcia prowadzone są w 

formie: 

sem. I : wykłady  (W)   15 godz.   i ćwiczenia audytoryjne (Ć)   30 

godz. 

Wykład: 
modele budowy materii, własności ładunku elektrycznego, 

natężenie pola elektrycznego, napięcie elektryczne, układy 

pojemnościowe, prąd przesunięcia, element C, prąd elektryczny w 

metalach, prawa: Ohma, Joule!a, element R, pole magnetyczne, 

strumień indukcji magnetycznej, energia pola magnetycznego, 

indukcja elektromagnetyczna, indukcyjność własna i wzajemna, 

element L  oraz  M.  

Model obwodowy układów elektrycznych, elementy obwodu; 

aktywne: źródła autonomiczne i sterowane; pasywne: liniowe i 

nieliniowe, struktura obwodu, prawa Kirchhoffa, oporność 

zastępcza, dzielniki napięcia i dzielniki prądu, metoda 

transfiguracji, zasada superpozycji, twierdzenia o źródle 

zastępczym, metoda napięć węzłowych, model źródła energii 

elektrycznej, dopasowanie odbiornika do źródła energii, otoczenie 

obwodowe wzmacniaczy operacyjnych, charakterystyki prądowo 

napięciowe elementów nieliniowych     

Ćwiczenia audytoryjne: 

Prowadzone tradycyjnie z kredą i tablicą, ściśle związane z  

wykładami.                                                                                             

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

1. J. Osiowski, J. Szabatin : Podstawy teorii obwodów, t.1, WNT  

Warszawa 1995 

2. S. Osowski, K. Siwek, M.Śmiałek: Teoria owodów, OWPW 

Warszawa 2006 

3. K. Mikołajuk :Podstawy analizy obwodów energo-elektronicznych,  

PWN, Warszawa 1998 

4. J. Szabatin, E. Śliwa: Zbiór zadań z teorii obwodów: cz. 1, OWPW 

Warszawa 1997 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W01++, EN1_W02+, EN1_W13++,  

EN1_U01+, EN1_U04+, EN1_U06+, EN1_U07+, EN1_U16+ 

EN1_K01+, EN1_K04+, 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 15 h 

 Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z wykładowcami: 5 h 

2 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (praca  

z podręcznikiem, zbiorem zadań): 25 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników):  

25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 100 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 



28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 



 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Teoria obwodów II 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PP8 

5 Kod Erasmusa 06.2 

6 Punkty ECTS 5 

7 Rodzaj modułu Podstawowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, C/30, E 

12 Koordynator   dr inż. Stanisław Krupa 

13 Prowadzący dr inż. Stanisław Krupa 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

znajomość: budowy materii, podstaw elektromagnetyzmu, przemian 

energetycznych w zjawiskach elektromagnetyzmu w układach 

elektrycznych 

18 Efekty kształcenia 

 Posiada wiedzę z matematyki niezbędną do opisu i analizy 

obwodów elektrycznych  

 Posiada wiedzę w zakresie fizyki : elektromagnetyzmu do opisu i 

analizy obwodów elektrycznych  

 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów  

 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury 

 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację 

 Potrafi budować modele obwodowe prostych urządzeń 

elektrycznych 

 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład prowadzony z użyciem rzutnika i ekranu, po każdym 

wykładzie wydawany jest skrypt wykładu oraz dostępna jest jego 

wersja elektroniczna. 

Ćwiczenia objaśniają,  ugruntowują  wersją obliczeniową treści 

wykładów. Wydawane są zadania których część stanowią pracę 

domową, a część wzory tematów sprawdzianów i pisemnych prac 

egzaminacyjnych. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia  

sprawdziany, prace kontrolne 

prezentacje 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie średniej oceny 

sprawdzianów pisemnych, odpowiedzi ustnych,  prac domowych 

począwszy od oceny 3 (dost. ).  Na zaliczenie wykładu składa się 

zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie prac kontrolnych  oraz aktywność na 



wykładzie, zaliczenie przedmiotu: po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń, 

uzyskanie pozytywnej oceny  egzaminu: termin 1 pisemnego, 

późniejszy ustnego 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

sinusoidalny stan ustalony w obwodach elektrycznych, obwody prądu 

okresowego, stany nieustalone w obwodach elektrycznych: metoda 

klasyczna, metoda operatorowa, czwórniki,   transmitancje układów 

pasywnych 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

W ramach modułu „teoria obwodów II” zajęcia prowadzone są w 

formie: 

w sem. 2:  wykłady  (W)   30 godz.   i ćwiczenia audytoryjne (Ć)   

30 godz. 

Wykład: 
Sygnały okresowe, sygnały sinusoidalne, wartości maksymalne, 

średnie, skuteczne, faza początkowa, elementy pasywne dla 

przebiegów sinusoidalnych, moce dwójników, metoda 

symboliczna, prawa Kirchhoffa w zapisie zespolonym, immitancje 

dwójników, moc zespolona,    obwody ze sprzężeniami 

magnetycznymi, źródła sterowane, metoda: transfiguracji, napięć 

węzłowych, twierdzenie o źródle zastępczym, rezonans napięć i 

prądów, obwód trójfazowy                                                                                                                       

10 godz. 

Okresowe przebiegi niesinusoidalne, szereg Fouriera, moce w 

obwodach prądu odkształconego, elementy nieliniowe w 

obwodach prądu okresowego                                                                                                                                                                           

4 godz. 
Stany nieustalone w obwodach elektrycznych, komutacja, metoda 

klasyczna, metoda operatorowa: podstawowe twierdzenia, 

elementy R, L, C w zapisie operatorowym, metody i twierdzenia 

pomocnicze                                                                                           

6 godz. 
Równania czwórników i ich zapis macierzowy, łączenie 

czwórników, czwórniki odwracalne i symetryczne, czwórniki T , 

π, parametry falowe  czwórnika, fitry RC                       

6 godz. 

Linia długa i jej równania, parametry falowe linii długiej, linia bez 

strat                         

4 godz. 

Ćwiczenia audytoryjne: 

Prowadzone tradycyjnie:  kreda i tablica, ściśle związane z  

wykładami.                                                                                                                         

30 godz. 

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

1. J. Osiowski, J. Szabatin : Podstawy teorii obwodów, t.1, WNT  

Warszawa 1995 

2. S. Osowski, K. Siwek, M.Śmiałek: Teoria owodów, OWPW 

Warszawa 2006 

3. K. Mikołajuk :Podstawy analizy obwodów energo-

elektronicznych,  PWN, Warszawa 1998 

4. J. Szabatin, E. Śliwa: Zbiór zadań z teorii obwodów: cz. 1, 

OWPW Warszawa 1997 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W01++, EN1_W02+, EN1_W13++,  

EN1_U01+, EN1_U04+, EN1_U06+, EN1_U07+, EN1_U16+ 

EN1_K01+, EN1_K04+, 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h (zajęcia praktyczne) 



 Konsultacje z wykładowcami: 5 h 

2,5 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (praca  

z podręcznikiem, zbiorem zadań): 30 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników):  

30 h 

Łączny nakład pracy studenta: 125 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (60 h) 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Teoria sygnałów 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PP9 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 5 

7 Rodzaj modułu Podstawowy 

8 Rok studiów 2 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, C/30, E 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński 

13 Prowadzący prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość podstaw matematyki (w szczególności algebry i analizy 

funkcjonalnej), teorii obwodów oraz programowania w języku Matlab. 

18 Efekty kształcenia 

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia stosowane w teorii sygnałów. 

 Zna i rozumie istotę podstawowych metod wykorzystywanych do 

analizy (np. częstotliwościowej) i przetwarzania (np. filtracji) 

sygnałów analogowych. 

 Ma podstawową wiedzę w zakresie implementacji sprzętowej metod 

przetwarzania sygnałów analogowych. 

 Potrafi stosować poznane metody analizy i przetwarzania sygnałów 

analogowych. 

 Potrafi projektować filtry analogowe. 

 Potrafi ocenić złożoność układową różnych rozwiązań filtrów 

analogowych. 

 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. 

 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 

działalności inżyniera. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika, pisanie 

programów w języku Matlab na oczach studentów, wykorzystanie tablicy 

i kredy do dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: praktyczne omówienie najważniejszych, wybranych metod 

analizy i przetwarzania sygnałów analogowych podanych na wykładzie 

oraz przykładów ich zastosowań. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Egzamin 

2. Kolokwia 

3. Działające programy z laboratorium 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających oraz oceny z napisanych 



programów. 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ww. dwóch ocen 

cząstkowych. Jeśli jedna z tych ocen jest niedostateczna, to ocena 

końcowa także jest niedostateczna. W przypadku pozytywnej oceny 

końcowej może być ona podniesiona o 0,5 stopnia, jeśli student był 

aktywny na zajęciach laboratoryjnych.  

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Podstawy analizy i przetwarzania sygnałów analogowych. Analiza 

sygnałów w dziedzinie czasowej, częstotliwościowej oraz czasowo-

częstotliwościowej. Funkcja korelacji, transformacja Fouriera i Laplace’a, 

splot, filtracja. Projektowanie filtrów analogowych. Przykłady 

zastosowań. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Zajęcia prowadzone w ramach modułu mają postać wykładu (30 godzin 

lekcyjnych) oraz ćwiczeń tablicowo-laboratoryjnych/komputerowych (30 

godzin lekcyjnych), wykonywanych w języku Matlab. 

 

WYKŁADY 

 

1. Wprowadzenie. Klasyfikacja sygnałów. 

2. Przestrzenie sygnałów. Przestrzenie wektorowe. Ortogonalność, 

iloczyn skalarny, metryka, norma. 

3. Szereg Fouriera, dyskretny szereg Fouriera (DFT), widma wybranych 

sygnałów okresowych. 

4. Całkowe przekształcenie Fouriera: definicja, właściwości, 

transformaty wybranych sygnałów, znaczenie funkcji okien. DtFT i 

DFT. 

5. Całkowe przekształcenie Fouriera: twierdzenie o próbkowaniu. 

6. Układy liniowe, splot, odpowiedź impulsowa, przekształcenie 

Laplace’a, transmitancja, zera i bieguny, ch-ki częstotliwościowe, 

wykresy Bodego. Realizowalność a przyczynowość, stabilność, 

minimalnofazowość. Układy nieliniowe. 

7. Układy RLC. 

8. Analogowe filtry dolnoprzepustowe (LP): Butterwortha, Czebyszewa 

i eliptyczne. 

9. Analogowe filtry HP, BP i BS: transformacja częstotliwości 

unormowanych filtrów LP. 

10. Sprzętowa realizacja filtrów analogowych na wzmacniaczach 

operacyjnych. 

11. Analiza widmowa sygnałów losowych: funkcja korelacji, funkcja 

gęstości widmowej mocy, metoda Welcha i Blackmana-Tukey’a. 

12. Sygnały zmodulowane i ich widma. Sygnały zniekształcone 

nieliniowo i ich widma. 

13. Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów: krótkoczasowa 

transformacja Fouriera (STFT) i Wignera, ciągła transformacja 

falkowa. 

14. Przekształcenie Hilberta, sygnał analityczny (obwiednia, 

częstotliwość i faza chwilowa). Reprezentacja dolnopasmowa 

sygnału wąskopasmowego. 

15. Wybrane przykłady analizy i przetwarzania sygnałów. 

 

ĆWICZENIA LABORATORYJNE 

 

W module są prowadzone zajęcia tablicowo-laboratoryjne 

(komputerowe), w trakcie których studenci przeprowadzają stosowne 

obliczenia (wyprowadzenia) oraz piszą programy obliczeniowe w języku 

Matlab, które mają je potwierdzić. Treści tych zajęć ugruntowują i 



rozszerzają wiedzę przekazywaną podczas wykładów. 

 

1. Generacja sygnałów zdeterminowanych i losowych, odpowiedni 

wybór częstotliwości próbkowania, częstotliwość chwilowa. 

2. Transformacje DCT, DST, DFT, ortogonalność funkcji bazowych, 

rozkład sygnału na składowe, odwracalność transformacji – 

odtworzenie (synteza) sygnału. 

3. Obliczanie współczynników szeregu Fouriera wybranych sygnałów z 

definicji (analitycznie i komputerowo) oraz za pomocą DFT, synteza 

sygnału na ich podstawie. 

4. Obliczanie analityczne transformat Fouriera wybranych sygnałów, 

rysowanie widm częstotliwościowych, porównanie ich z wynikiem 

DFT i DtFT, znaczenie funkcji okien. 

5. Twierdzenie o próbkowaniu, okresowość i symetria widma sygnału 

spróbkowanego, odtworzenie sygnału analogowego na podstawie 

próbek. 

6. Kolokwium. Projektowanie filtrów analogowych metodą „zer i 

biegunów”, wykresy Bodego, stabilność, minimalnofazowość. 

7. Analiza komputerowa układów RLC. 

8. Projektowanie analogowych filtrów dolnoprzepustowych: 

Butterwortha, Czebyszewa i eliptycznych. 

9. Projektowane analogowych filtrów HP, BP i BS. 

10. Projektowanie sprzętowej realizacji filtrów analogowych na 

wzmacniaczach operacyjnych. 

11. Kolokwium. Analiza widmowa sygnałów losowych. 

12. Generacja sygnałów zmodulowanych i zniekształconych oraz 

obliczanie ich widm. 

13. Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów zmieniających się w 

czasie. 

14. Zastosowania transformacji Hilberta: demodulacja amplitudowa i 

fazowa, wyznaczanie częstotliwości chwilowej. 

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Podstawowa: 

1. J. Izydorczyk, G. Płonka, G. Tyma: „Teoria sygnałów. Wstęp”, 

Helion, Gliwice 1999 

2. J. Izydorczyk: „Teoria sygnałów i cyfrowe przetwarzanie sygnałów: 

laboratorium”, Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1999. 

3. T. Zieliński: Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów. 

Wydział EAIiE, AGH, Kraków 2002, 2004. 

4. T. Zieliński: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do 

zastosowań, WKŁ, Warszawa 2005, 2007, 2009. 

Uzupełniająca: 

1. J. Szabatin: Podstawy teorii sygnałów, WKŁ 2007. 

2. A. Wojnar: Teoria sygnałów, WNT 1988. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W04+, EN1_W13+++, EN1_W18+, EN1_W20+, 

EN1_U02+, EN1_U06+, EN1_U07+, EN1_U08+++,  

EN1_K01+, EN1_K02+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z wykładowcami: 5 h 

2,5 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (praca  

z podręcznikiem, zadania domowe): 30 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 



(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników):  

35 h 

Łączny nakład pracy studenta: 130 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (65 h) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty 

Kierunkowe



 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Metodyka i techniki programowania I 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK1 

5 Kod Erasmusa 11.3 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Kierunkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30, E 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. J. Duda 

13 Prowadzący prof. dr hab. inż. J. Duda, mgr inż. Maciej Witek 

14 Język wykładowy Polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zasad korzystania z komputera. Znajomość podstaw 

matematyki na poziomie szkoły średniej, umiejętność logicznego i 

kreatywnego myślenia. 

18 Efekty kształcenia 

 Ma podstawową wiedzę nt. architektury komputerów. Zna i 

rozumie zasady cyfrowego i bitowego kodowania informacji oraz 

jej przetwarzania w urządzeniach cyfrowych.  

 Ma uporządkowaną wiedzę nt zasad algorytmizacji zadań i 

cyfrowego kodowania algorytmów.  

 Ma wiedzę w nt. metod numerycznych, niezbędną do opisu i 

analizy działania obwodów elektrycznych, a także opisu i analizy 

algorytmów przetwarzania sygnałów. 

 Zna zasady ogólne programowania strukturalnego, proceduralnego 

i obiektowego oraz budowania oprogramowania z wykorzystaniem 

różnych języków programowania, zna i rozumie zasady doboru 

języka programowania do rozwiązywania problemów.  

 Umie stosować składnię i semantykę języka C (w tym arytmetykę 

wskaźników) dla budowania prostego niezawodnego 

oprogramowania w tym języku. Umie wykorzystywać i 

przetwarzać informacje bitowo znaczące z zastosowaniem 

operatorów bitowych i pól bitowych w strukturach. 

 Potrafi zaprojektować strukturę oprogramowania, potrafi 

zbudować w języku C niezawodny prosty program obliczeniowy, 

wprowadzać dane z klawiatury i plików oraz przekazywać wyniki 

na standardowe urządzenia zewnętrzne (monitor, pliki dyskowe)  

 Potrafi implementować programy w środowisku 

niezintegrowanym. Umie posługiwać się platformami 

programistycznymi dla sprawnego uruchamiania programów w 

języku C, umie diagnozować błędy wykonania programu oraz 

kontrolować poprawność obliczeń.  



 Zna zasady niezawodnego programowania komputerów.  Ma 

świadomość odpowiedzialności programisty za poprawność 

obliczeń i zagrożeń wynikających z błędów programu.  

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w 

zakresie języków programowania wysokiego poziomu. 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty 

programistyczne. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład z elementami aktywizującymi (odpytywanie, zachęcanie do 

dyskusji nt różnych rozwiązań algorytmicznych). Laboratorium z 

odpytywaniem wiedzy i umiejętności, sprawdzanie umiejętności 

samodzielnego rozwiązywania problemów programistycznych.   

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia  

aktywność na zajęciach, udział w dyskusji egzamin, wykonanie 

ćwiczeń laboratoryjnych, wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, 

sprawdzenie pełnego rozumienia kodu i umiejętności uzasadnienia 

przyjętych rozwiązań, sprawdzanie aktywności na ćwiczeniach 

laboratoryjnych, sprawdzanie poprawności realizacji zadań 

programowania na ćwiczeniach, aktywność w dyskusji nt 

konsekwencji błędów w programach  

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Laboratorium – zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium 

pisemnego i aktywności na zajęciach.  

Wykład – egzamin testowy po zaliczeniu laboratorium. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Wykład: Zasady konstruowania i kodowania algorytmów 

komputerowych. Ogólne zasady niezawodnego programowania. 

Środowiska programistyczne oraz zasady uruchamiania i testowania 

oprogramowania (diagnostyka i testowanie  – wykorzystanie 

debuggerów). Charakterystyka i klasyfikacja języków programowania. 

Szczegółowe zasady programowania w języku C (z odniesieniami do 

innych języków), rola preprocesingu, zasady arytmetyki 

wskaźnikowej, gospodarka pamięcią, instrukcje arytmetyczne logiczne, 

sterujące, biblioteki.  

Laboratorium: Opanowanie umiejętności pracy samodzielnej i 

zespołowej w zintegrowanych i niezintegrowanych środowiskach 

programistycznych. Implementacja wybranych algorytmów w jezyku 

C. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykład: Zasady algorytmizacji problemów: Pojęcie algorytmu, 

przykładowe algorytmy i sposoby ich przedstawiania. Zasady 

komputerowej realizacji algorytmów (dane i adresy, rejestry, rozkazy i 

tryb ich wykonywania, urządzenia zewnętrzne, rola systemu 

operacyjnego), dane i ich komputerowe reprezentacje: pojęcie typu 

danych i statusu pamięci. Ogólne zasady programowania i rodzaje 

języków algorytmicznych: Zasady implementacji algorytmów w 

językach programowania: podstawowe elementy i konstrukcje języków 

algorytmicznych (słowa kluczowe, operatory, nazwy, instrukcje, pętle, 

funkcje). Tryb przetwarzania kodu programu, kompilacja i łączenie, 

pliki źródłowe, binarne i wykonywalne. Charakterystyka i klasyfikacja 

języków programowania. Edycja wersji źródłowej – rola stylu 

programowania, diagnostyka poprawności syntaktycznej, debugging, 

podstawowe zasady niezawodnego programowania. Zasady 

programowania w języku C: struktura pliku źródłowego i programu 

(deklaracje, bloki, instrukcje, zasięg globalności nazw, komentarze). 

Definicje obiektów języka C: typy standardowe, rzutowanie typu, typy 

definiowane, rozmiar obiektu, struktura instrukcji deklarujących i ich 

miejsce w kodzie. Podstawowe operacje preprocesora, rola plików 

nagłówkowych i ich dołączanie, stałe symboliczne. Obiekty języka C: 

stałe, zmienne proste, tablice, łańcuchy znaków, struktury danych, 



funkcje. Zmienne wskaźnikowe, operacje na wskaźnikach, wskaźniki a 

tablice. Operatory i kolejność wykonywania operacji. Konstrukcje 

algorytmów w języku C: wyrażenia arytmetyczne, logiczne, bitowe, 

instrukcje sterujące, pętle – zalecenia programistyczne związane z 

niezawodnością. Operatory bitowe i wykorzystanie informacji bitowo-

znaczących, pola bitowe struktur. Funkcje: przekazywanie danych do 

funkcji i wyników funkcji, rola prototypu funkcji, wskaźniki do 

funkcji, funkcje ze zmienną listą parametrów. Rekurencja i typy 

programów rekurencyjnych. Makra, funkcje a makra – zalety i wady 

wykorzystywania makr, przykłady.  

Biblioteki języka ANSI C: Operacje wejścia i wyjścia: funkcje 

czytania znaków i łańcuchów znakowych, specyfikacje formatu, 

operacje wejścia/wyjścia w pamięci operacyjnej i na plikach 

dyskowych (konwersja danych, pliki znakowe i binarne, niezawodność 

operacji na plikach). Zasady programowania interakcji z 

użytkownikiem: niezawodne wprowadzanie danych z klawiatury; 

interfejsy graficzne.  

Laboratorium (ćwiczenia laboratoryjne realizowane w oparciu o 

kompilator języka C z pakietu QT Creator): Schematy blokowe 

algorytmów, zapoznanie ze środowiskiem kompilatora QT Creator, 

kompilowanie i uruchamianie pierwszego programu. Programowanie 

w środowisku niezintegrowanym (edytor tekstowy, kompilator, linker, 

budowa makr ułatwiających przygotowanie programu). Podstawowe 

operacje w języku C związane z wyświetlaniem i wczytywaniem 

zmiennych - biblioteka stdio.h. Zasady usuwania błędów 

syntaktycznych i testowania oprogramowania (wykorzystanie 

debuggerów). Instrukcje warunkowe, podstawowe operatory logiczne. 

Pętle – implementacja pierwszego algorytmu w języku C. Pętle 

zagnieżdżone. 

Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe. Sortowanie -  

wykorzystanie metody „dziel i rządź”. Wskaźniki., łańcuchy znaków - 

biblioteka string.h. Funkcje. Rekurencja. Struktury danych. Operacje 

na plikach. Kodowanie bitowe informacji, konstrukcja przykładowych 

makr.    

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Podstawowa: N. Wirth: Algorytmy+struktury danych = programy. 

WNT, Warszawa 2002B. W.Kernighan, D.M.Ritchie, Język C, WNT 

Warszawa 1992; B.W.Kernighan, D.M.Ritchie, Język C, WNT 

Warszawa 1992, ; K.A.Barklay, ANSI C – Problem Solving an 

Programming, Printice Hall, 1990 

Pomocnicza: D. van Tassel: Praktyka programowania. WNT 

Warszawa, 1989; W.Duch: Fascynujący świat komputerów, Wydawn. 

Nakom, Poznań 1997,   

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W06,+ EN1_W07+++, EN1_W17++ 

EN1_U06+, EN1_U10++,  

EN1_K01+, EN1_K02+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

2 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca  

z podręcznikiem, pisanie własnych programów): 30 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników):  

30 h 

Łączny nakład pracy studenta: 120 h 



27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (60h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (60 h) 

 



 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Metodyka i techniki programowania II 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK2 

5 Kod Erasmusa 11.3 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15, L/30 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Jan Duda 

13 Prowadzący prof. dr hab. inż. Jan Duda, mgr inż. Maciej Witek 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
NIE 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

NIE 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość podstaw komputerowego kodowania i przetwarzania 

informacji, znajomość zasad programowania i podstawowa 

umiejętność programowania w języku C (zaliczenie pierwszej części 

kursu). 

18 Efekty kształcenia 

 Zna i rozumie zasady niezawodnego programowania komputerów, 

w stopniu umożliwiającym samodzielne opanowanie umiejętności 

niezawodnego kodowania algorytmów numerycznych w różnych 

językach programowania. 

 Zna i rozumie uwarunkowania programistyczne złożoności 

obliczeniowej algorytmów oraz zasady bitowego kodowania 

informacji i jej wykorzystania.   

 Zna i umie zastosować zasady i techniki budowania złożonego 

oprogramowania w języku C oraz C++, konstruowania 

dynamicznych struktur danych, wykonywania obliczeń 

numerycznych i przetwarzania danych tekstowych. 

 Potrafi zaprojektować strukturę złożonego oprogramowania. 

Potrafi zbudować w języku C niezawodny system obliczeniowy do 

zastosowań w elektronice z wykorzystaniem kompilacji 

warunkowej i własnej biblioteki.  

 Potrafi implementować i testować algorytmy w środowisku 

niezintegrowanym oraz w wybranym zintegrowanym środowisku 

programistycznym. Umie sprawnie diagnozować błędy wykonania 

programu oraz kontrolować poprawność obliczeń.  

 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej. W szczególności, ma 

świadomość odpowiedzialności programisty za poprawność 

obliczeń i zagrożeń wynikających z błędów programu.  

 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole nad zadaniem 

programistycznym, umie oszacować czas potrzebny na realizację 



zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram 

prac zapewniający dotrzymanie terminów. Potrafi zorganizować 

pracę w zespole programistów. 

 Rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i umiejętności 

programistycznych oraz wiedzy nt metod przetwarzania danych 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład z elementami aktywizującymi (odpytywanie, zachęcanie do 

dyskusji nt różnych rozwiązań algorytmicznych). Laboratorium – 

samodzielnie realizowane zadania dla grup 2 i 3 osobowych, z 

pełnieniem różnych ról w zespole, konsultowane w trakcie zajęć przez 

prowadzącego. Kolokwium pisemne na ćwiczeniach (samodzielna 

implementacja zadanego algorytmu), ze sprawdzeniem przestrzegania 

zasad niezawodnego programowania.. Kolokwium końcowe ustne po 

zakończeniu wykładów obejmujące całość materiału wykładanego w 

semestrach 2 i 3 – sprawdzenie rozumienia kodu przygotowanego 

przez studenta, z uwypukleniem roli zastosowanych konstrukcji 

algorytmicznych, zastosowanych typów danych, sprawdzenie 

znajomości zasad niezawodnego programowania.   

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia  

aktywność na zajęciach, udział w dyskusji egzamin, wykonanie 

ćwiczeń laboratoryjnych, wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, 

sprawdzenie pełnego rozumienia kodu i umiejętności uzasadnienia 

przyjętych rozwiązań, sprawdzanie aktywności na ćwiczeniach 

laboratoryjnych, sprawdzanie poprawności realizacji zadań 

programowania na ćwiczeniach, aktywność w dyskusji nt 

konsekwencji błędów w programach 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych. Pozytywny wynik 

kolokwium końcowego, z oceną uzależnioną od aktywności na 

wykładach i oceny z egzaminu po semestrze 2. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Wykład jest kontynuacją kursu z semestru 2. Ma na celu a) utrwalenie 

najważniejszych zasad niezawodnego programowania w języku C; b) 

wdrożenie umiejętności zaawansowanego programowania w C 

(dynamiczne struktury danych); c) zapoznanie z podstawowymi 

zagadnieniami inżynierii programowania; d) zapoznanie z zasadami 

programowania obiektowego i wieloparadygmatowego na przykładzie 

języka C++;   

Laboratorium: Język C: utrwalenie i poszerzenie wiedzy i 

umiejętności przekazanych w semestrze 2. Implementacja algorytmów 

w języku C z arytmetyką wskaźnikową i kodowaniem bitowym. 

Preprocesor. Standardowe funkcje wejścia-wyjścia. Operatory i 

wyrażenia. Funkcje operujące na łańcuchach. Funkcje i macra. Tablice 

i wskaźniki. Operacje na plikach. Biblioteki rozszerzające język C np. 

getopt, ncurses, inne. Zasady programowania obiektowego. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykład: Zaawansowane programowanie w języku C: Programowanie 

mieszane - łączenie kodu napisanego w asemblerze z kodem 

napisanym w języku C. Dynamiczna alokacja pamięci. alokacja 

pamięci dla złożonych struktur danych (tablice struktur, struktury 

zagnieżdżone). Dynamiczne struktury danych – listy, stos, kolejki, 

sterty i kolejki priorytetowe, drzewa i ich reprezentacje.  

Zagadnienia inżynierii programowania: Dekompozycja programu: 

celowość i zasady wydzielania funkcji (zasada dziel i rządź w 

konstrukcji oprogramowania). Elastyczność i przenośność 

oprogramowania – kompilacja warunkowa. Testowanie i analiza 

sprawności algorytmów.  

Programowanie obiektowe. Zasady programowania obiektowego w 

języku C++: klasa jako rozszerzenie struktury, obiekt, enkapsulacja 

dziedziczenie, polimorfizm. Funkcje składowe, przeciążenie funkcji i 

operatorów, konstruktory i destruktory. Szablony klas i funkcji, 

przestrzenie nazw i operator zasięgu, referencje.  



Laboratorium: Implementacja wybranych algorytmów w języku C i 

C++ - kodowanie bitowe i wykorzystanie informacji bitowo znaczącej; 

przeszukiwanie i sortowanie danych z wykorzystaniem strategii „dziel 

i rządź”, rekurencja, interfejsy graficzne (wykorzystanie wskaźników, 

tablic, struktur danych, klas, standardowych funkcje wejścia-wyjścia, 

funkcji operujących na łańcuchach). Operacje na plikach dyskowych. 

Wykorzystanie preprocesora (kompilacja warunkowa), Budowa 

dynamicznych struktur danych. Biblioteki rozszerzające język C np. 

getopt, ncurses, inne. Analiza sprawności algorytmów.  

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Podstawowa: K.A.Barclay, ANSI C – Problem Solving and 

Programming, Printice Hall, 1990; Bjarne Stroustrup: Język C++ WNT 

2002, P. Wróblewski, Algorytmy, struktury danych i techniki 

programowania. Wyd. Helion, 1997 

Pomocnicza: S. B. Lippman, J.Lajoie, Podstawy języka C++", WNT 

Warszawa 2001, Kayshav Dattatri Język C++. Efektywne 

programowanie obiektowe, Wyd. Helion 2005 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W06,+ EN1_W07+++, EN1_W17++ 

EN1_U06+, EN1_U10++,  

EN1_K01+, EN1_K02+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 15 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5 h 

1 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca  

z podręcznikiem, pisanie własnych programów): 20 h 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia wykładu  

i kolokwiów (rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z 

podręczników):  

10 h 

Łączny nakład pracy studenta: 80 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

1 (30 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Systemy operacyjne 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK3 

5 Kod Erasmusa 11.3 

6 Punkty ECTS 5 

7 Rodzaj modułu Kierunkowy 

8 Rok studiów 2 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15, L/30 

12 Koordynator   mgr inż. Adam Pieprzycki 

13 Prowadzący mgr inż. Adam Pieprzycki 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi komputera 

18 Efekty kształcenia 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci 

komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do 

instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących 

do przetwarzania informacji, w tym symulacji i projektowania; 

 Ma umiejętność tworzenia skryptów w systemach typu Unix i plików 

wsadowych w systemach typu Windows, umiejętność 

administrowania systemami i procesami. Orientuje się w 

zagadnieniach programowania współbieżnego.  

 Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury systemów 

komputerowych. Zna zasady i algorytmy, wg których systemy 

operacyjne zarządzają zasobami systemu komputerowego. 

 Ma umiejętność poszerzania wiedzy z zakresu obsługi i stosowania 

systemów operacyjnych. 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną w zakresie 

instalacji, obsługi i utrzymania systemu komputerowego. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika z 

elementami multimedialnymi obrazującymi funkcjonowanie układów 

cyfrowych, wykorzystanie tablicy i kredy do dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: wykonywanie przykładowych projektów / skryptów / 

programów realizujących omówione zadania systemów operacyjnych 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Wykład - kolokwium zaliczeniowe w formie testu 

Laboratorium - 2  kolokwia w trakcie semestru, aktywność na zajęciach 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład – Zaliczenie z oceną 

Laboratorium – Zaliczenie z oceną 

22 Treści kształcenia Budowa współczesnego komputera: ALU, magistrale systemowe, pamięć 



(skrócony opis) wewnętrzna i zewnętrzna, urządzenia we-wy).  

Architektura systemu komputerowego na poziomie rejestrów. 

Maszyny wirtualne. Architektura systemów pamięci- hierarchia, 

zarządzanie pamięcią, pamięć wirtualna. Systemy wieloprocesorowe. 

Systemy scentralizowane i rozproszone. 

Klasyfikacja oraz funkcje systemów operacyjnych. 

Podstawowe usługi sieciowe. Wywoływanie usług systemu operacyjnego.  

Przechowywanie danych i systemy plików. Tablica partycji, 

partycjonowanie dysku twardego, macierze RAID, narzędzia LVM. 

Systemy plików o organizacji ciągłej, listowej i indeksowej. Atrybuty, 

prawa dostępu. Pliki specjalne. Sieciowe systemy plików. 

Procesy i wątki. Organizacja procesu w systemie operacyjnym. 

Identyfikatory i uprawnienia procesów w systemie. Rozwidlenia 

procesów. Przetwarzanie współbieżne i równoległe. Komunikacja między 

procesowa. Przetwarzanie potokowe. Semafory, pamięć współdzielona, 

komunikaty. Sygnały.  

Komunikacja sieciowa.   

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykłady.  

Cykl obejmuje 15 zajęć po 1 godzinie lekcyjnej.  

Program: 

Elementy architektury systemu komputerowego. Istota systemu 

operacyjnego i jego rola w systemie komputerowym. Klasyfikacja 

systemów operacyjnych, na kanwie ich historycznego rozwoju. 

Składowe systemu operacyjnego. Podsystemy, składowe i usługi. Funkcje 

i programy systemowe. Rola przerwań w systemie operacyjnym. 

Procesy i zarządzanie nimi. Organizacja i stany procesu. Wątki. Strategie 

planowania przydziału procesora procesom. Rozwidlanie procesów i 

uruchamianie programów. Problem zakleszczeń (algorytm bankiera) i 

zagłodzeń procesów. 

Mechanizmy synchronizacji procesów. Komunikacja międzyprocesowa – 

pliki współdzielone, potoki, pamięć współdzielona. Problem producent-

konsument. Sekcja krytyczna i algorytm Dekkera. 

Synchronizacja procesów, cd. Semafory i ich implementacja. Monitory i 

kolejki komunikatów. Sygnały. Sprzętowe mechanizmy synchronizacji 

procesów. 

Zarządzanie pamięcią operacyjną. Metody i strategie przydziału pamięci 

procesom. Fragmentacja zewnętrzna. Stronicowanie i fragmentacja 

wewnętrzna. Segmentacja pamięci. 

Pamięć wirtualna. Pamięć logiczna i fizyczna. Stronicowanie na żądanie. 

Zastępowanie stron. Strategie i algorytmy przydziału ramek. Zjawisko 

szamotania. 

Systemy plików. Interfejsy i implementacje systemu plików w różnych 

systemach operacyjnych. Metody przydziału miejsca na dysku plikom. 

Fragmentacja zewnętrzna i wewnętrzna. Tablica FAT. Metody 

zarządzania wolnymi blokami. 

Zarządzanie dyskiem. Organizacja pamięci dyskowej, macierze RAID i 

narzędzia LVM. Partycjonowanie i formatowania. Sektory, ścieżki, 

głowice i cylindry. Strategie szeregowania odwołań do dysku. 

Systemy wejścia-wyjścia. Porty, gniazda i szyny. Odpytywanie. 

Przerwania maskowalne i niemaskowalne. Wektor przerwań. Bezpośredni 

dostęp do pamięci DMA – jego funkcjonowanie. Interfejs programowy 

we-wy. Planowanie i spooling. Sterowniki i kontrolery. 

Rozproszone systemy plików. Usługi sieciowe. Komunikacja sieciowa. 

Systemy klient – serwer. Przezroczystość. Pamięć podręczna. Stanowość 

serwera. Replikacja plików. 

Budowa współczesnego komputera. Jednostka ALU, magistrale 

systemowe, pamięć wewnętrzna i zewnętrzna, urządzenia we-wy. Szyny i 



porty. Model von Neumanna, architektury typu Harward i Princeton  

Architektura systemu komputerowego na poziomie rejestrów. Maszyny 

wirtualne. Architektury wieloprocesorowe. Sprzętowe wsparcie dla 

systemów operacyjnych: segmentacja i stronicowanie, poziomy ochrony, 

instrukcje uprzywilejowane, wyjątki, wywoływanie usług systemu 

operacyjnego  

14. Magistrale i interfejsy. Magistrala systemowa, PCI  

Interfejsy szeregowe: RS-232, USB, FireWire, iLink, IEEE-1394, Fibre 

Channel, Blutooth, DVI, HDMI (do wyboru w zależności od pozostałego 

czasu). 

15. Podsumowanie. Przegląd rozmaitych systemów    operacyjnych i 

architektur. Ich wady i zalety. Porównanie. 

 

Laboratorium.  

Obejmuje 15 zajęć po 2 godziny lekcyjne 

Tekstowy interpreter poleceń (powłoka) systemu Linux. Poznanie 

działania poleceń systemu z rodziny Unix/Linux 

Administrowanie systemem Linux – użytkownicy, uprawnienia, system 

plików 

Skrypty bash – ćwiczenie programistyczne z zakresu skryptów powłoki 

Linux. 

Procesor tekstu AWK – przykłady wykorzystania AWK 

Kolokwium sprawdzające. 

Programowanie systemowe – pisanie i kompilacja procedur w jęz. C z 

wywołaniami systemowymi – zarządzanie procesami. 

Programowanie systemowe – pisanie i kompilacja procedur w jęz. C z 

wywołaniami systemowymi – operacje plikowe 

Programowanie systemowe – pisanie i kompilacja procedur w jęz. C z 

wywołaniami systemowymi – komunikacja międzyprocesowa – potoki 

Programowanie systemowe – pisanie i kompilacja procedur w jęz. C z 

wywołaniami systemowymi – synchronizacja procesów – semafory 

Kolokwium sprawdzające 

Strategie przydziału czasu procesora procesom 

Algorytmy przydziału pamięci i zastępowania stron pamięci wirtualnej 

Strategie szeregowania odwołań dyskowych – ćwiczenie obliczeniowo-

porównawcze. 

Programowanie na poziomie rozkazów procesora przy wykorzystaniu 

programu symulacyjnego 

Kolokwium sprawdzające 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Abraham Silberschatz  „Podstawy Systemów Operacyjnych”, wyd. 

WNT, wydanie 7 

2. Krzysztof Stencel „Systemy operacyjne”, wyd. PJWSTK, Warszawa 

2004 

3. Materiały z wykładów 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W06++, EN1_W07+, EN1_W09++, 

EN1_U06++, EN1_U22++, 

EN1_K01+, EN1_K04+ 

26 Sposób określenia liczby 2 pkt ECTS: 



punktów ECTS  Uczestnictwo w wykładach: 15 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

3 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca  

z podręcznikiem, pisanie własnych programów dla różnych 

systemów operacyjnych): 40 h 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników):  

35 h 

Łączny nakład pracy studenta: 125 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

3 (75 h) 

 



 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Metrologia 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK4 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Kierunkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30,  L/30 

12 Koordynator   dr inż. Jacek Nalepa 

13 Prowadzący dr inż. Jacek Nalepa, dr inż. Wacław Gawędzki 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość teorii obwodów, podstawowych elementów 

elektronicznych, podstaw matematyki i fizyki. 

18 Efekty kształcenia 

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu podstaw metrologii 

wielkości elektrycznych 

 Ma podstawową wiedzę dotyczącą sygnałów reprezentujących 

wielkości mierzone i ich parametrów oraz metod stosowanych w 

pomiarach wielkości elektrycznych 

 Zna budowę i rozumie zasady działania podstawowych 

przyrządów analogowych i cyfrowych stosowanych w pomiarach 

wielkości elektrycznych 

 Zna zasady tworzenia i własności metrologiczne podstawowych 

metod pomiarowych stosowanych w pomiarach wielkości 

elektrycznych, magnetycznych i nieelektrycznych 

 Potrafi dobrać i efektywnie zastosować przyrządy do pomiaru 

wybranych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz potrafi 

obliczyć niepewności występujące w tych pomiarach 

 Potrafi samodzielnie korzystać z literatury przedmiotu i innych 

dostępnych źródeł 

 Potrafi pracować w zespole i wspólnie ponosić odpowiedzialność 

za wspólnie realizowane zadania 

 Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia swoich 

kompetencji inżynierskich. 

 Ma świadomość ważności zachowania inżyniera w sposób 

profesjonalny. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika, 

wykorzystanie tablicy i kredy do dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: Wykonywanie w grupach , zgodnie z instrukcją, 



ćwiczeń praktycznych w których realizowane są różne pomiary 

wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia  

Kolokwium z wykładu, Sprawdzian z ćwiczeń laboratoryjnych, ocena 

sprawozdania, Ocena pracy w laboratorium , ocena sprawozdania 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: pozytywna ocena z pisemnego kolokwium realizowanego na 

koniec serii wykładów 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie: 

wyników z pisemnych kolokwiów sprawdzających po wykonanych 

ćwiczeniach oraz ocen ze sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Definicja pomiaru, skale, jednostki miar; sygnały reprezentujące 

wielkości pomiarowe i ich parametry; niepewność pomiaru – definicje 

i sposoby obliczeń; zasada działania i budowa analogowych i 

cyfrowych przyrządów pomiarowych; techniczne, mostkowe metody 

pomiaru wybranych wielkości elektrycznych. Czujniki i aparatura do  

pomiaru temperatury metodami elektrycznymi; tensometry – zasada 

działania, budowa i zastosowanie pomiarowe; pomiary wielkości 

magnetycznych; przyrządy i metody dla pomiaru mocy i energii 

elektrycznej 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

WYKŁADY (30 godzin): 

1. Pojęcia podstawowe – definicja pomiaru, pojęcia obiektu pomiaru i 

skali pomiarowej, wzorce i jednostki miar, układ SI, podstawowe 

metody realizacji procesu pomiaru, przetworniki pomiarowe (2 

godziny) 

2. Sygnały pomiarowe i ich parametry – pojęcie sygnału, podział 

sygnałów, sygnały mono- i poliharmoniczne, definicje parametrów i 

współczynników charakteryzujących sygnał (2 godziny) 

3. Błąd i niepewność pomiaru - pojęcie błędu bezwzględnego i 

względnego, błędy zdeterminowane i losowe, błąd graniczny, pojęcie 

niepewności standardowej i rozszerzonej, metody liczenia niepewności 

w pomiarach bezpośrednich i pośrednich, niepewności przyrządów 

pomiarowych analogowych i cyfrowych (2 godziny) 

4. Własności dynamiczne przetworników pomiarowych – pojęcie błędu 

dynamicznego, pojęcie modeli i charakterystyk dynamicznych 

przetworników pomiarowych, korekcja dynamiczna pomiaru (2 

godziny) 

5. Analogowe przyrządy pomiarowe – budowa i zasady działania 

podstawowych przetworników elektromechanicznych 

(magnetoelektryczne, elektromagnetyczne, elektrodynamiczne, 

ferrodynamiczne), ich właściwości metrologiczne i zastosowanie w 

pomiarach wielkości elektrycznych (2 godziny) 

6. Cyfrowe przyrządy pomiarowe – zasada i podstawowe operacje 

przetwarzania analogowo- cyfrowego, błędy związane z pomiarami 

cyfrowymi (błąd kwantowania, aliasing i jego ograniczanie, problemy 

kodowania), cyfrowe pomiary czasu, częstotliwości i fazy, budowa i 

zasada działania przetworników A/C i woltomierzy cyfrowych 

(impulsowo-czasowe, integracyjne, kompensacyjne, bezpośredniego 

porównania) (4 godzin) 

7. Oscyloskop – budowa i zasada działania oscyloskopu analogowego i 

cyfrowego, funkcje i parametry oscyloskopu, pomiarowe zastosowanie 

oscyloskopu: pomiary parametrów sygnałów, pomiary częstotliwości, 

czasu i kąta przesunięcia fazowego, źródła i przyczyny niepewności w 

pomiarach oscyloskopowych (2 godziny) 

8. Pomiary metodami technicznymi – pomiary techniczne rezystancji i 

impedancji, zasady pomiaru, stosowane układy pomiarowe, ocena 

niepewności technicznych metod pomiarowych (2 godziny) 

9. Pomiary metodami mostkowymi – budowa mostków stało- i 



zmienno-prądowych, podstawowe struktury mostków do pomiaru 

rezystancji i parametrów impedancji, warunki równowagi, wskaźniki 

równowagi, ocena niepewności pomiarów mostkowych (2 godziny) 

10. Elektryczne czujniki do pomiaru temperatury (termoelement, 

termorezystor); temperatura jako wielkość mierzona i wielkość 

zakłócająca – aparatura i układy do pomiaru temperatury (2 godziny). 

11. Tensometry naprężno-oporowe – zasada działania i budowa; 

układy pomiarowe i aparatura do pomiarów tensometrycznych; 

szczególne zastosowanie tensometrów – wagi (2 godziny) 

12. Analogowe i cyfrowe czujniki i układy pomiarowe dla pomiaru 

drogi, prędkości i przyspieszenia (2 godziny) 

13. Hallotron – zasada działania, budowa i zastosowanie pomiarowe 

dla pomiarów wielkości magnetycznych, elektrycznych i 

mechanicznych (2 godziny) 

14. Przyrządy i układy pomiarowe do pomiaru mocy czynnej, biernej i 

energii elektrycznej w układach jedno- i trój-fazowych (2 godziny) 

 

LABORATORIUM POMIAROWE (30 godzin): 

1. Analogowe przyrządy pomiarowe – Zasada działania przyrządów 

elektromechanicznych, wykonywanie podstawowych pomiarów: 

prądów, napięć, rezystancji i parametrów impedancji. Sprawdzanie 

błędów woltomierza magnetoelektrycznego. Ocena niepewności 

pomiarów. Zaliczanie sprawozdania. Kolokwium pisemne. (4 godziny) 

2. Cyfrowe przyrządy pomiarowe – Zasada działania woltomierza z 

podwójnym całkowaniem, wykonywanie podstawowych pomiarów: 

napięć, prądów, rezystancji, parametrów diody. Sprawdzanie błędów 

woltomierza cyfrowego. Ocena niepewności pomiarów. Zaliczanie 

sprawozdania. Kolokwium pisemne. (4 godziny) 

3. Oscyloskop – Zasada działania, podstawowe funkcje i parametry 

oscyloskopu. Pomiary okresu i częstotliwości przykładowych 

sygnałów sinusoidalnych. Pomiary kąta przesunięcia fazowego. 

Obserwacja charakterystyk prądowo-napięciowych elementów 

elektronicznych. Zaliczanie sprawozdania. Kolokwium pisemne. (4 

godziny) 

4.Techniczne i mostkowe metody pomiaru rezystancji i impedancji. 

Ocena niepewności pomiarów. Zaliczanie sprawozdania. Kolokwium 

pisemne. (5 godzin) 

5. Czujniki i metody pomiaru temperatury (termoelement i 

termorezystor). Ocena niepewności pomiarów. Zaliczanie 

sprawozdania. Kolokwium pisemne. (3 godziny) 

6. Tensometry naprężno-oporowe – układy pomiarowe i zastosowanie. 

Ocena niepewności pomiarów. Zaliczanie sprawozdania. Kolokwium 

pisemne. (3 godziny) 

7. Przetworniki analogowo-cyfrowe (kompensacyjne i bezpośredniego 

porównania) i cyfrowo-analogowe. Charakterystyki statyczne i 

dynamiczne przetworników A/C. Ocena niepewności pomiarów. 

Zaliczanie sprawozdania. Kolokwium pisemne. (4 godziny) 

8. Dynamiczne własności przetworników pomiarowych modelowanych 

jako obiekty I i II rzędu. Wyznaczanie charakterystyk czasowych i 

częstotliwościowych. Korekcja dynamiczna pomiaru. Cyfrowy pomiar 

częstotliwości i fazy. Ocena niepewności pomiarów. Zaliczanie 

sprawozdania. Kolokwium pisemne. (3 godziny) 

 

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

1. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, 

WNT, Warszawa, 2003 

2. Stabrowski M.: Cyfrowe systemy pomiarowe, PWN, Warszawa, 

2002 



3. Tumański S.: Technika pomiarowa, WNT, Warszawa, 2007 

4. Zatorski A., Sroka R. : Podstawy metrologii elektrycznej, 

Wydawnictwo AGH, Kraków, 2011 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W13+, EN1_W14+++, 

EN1_U03+, EN1_U06+, EN1_U08+, EN1_U11+++, EN1_U12++, 

EN1_U26+, 

EN1_K01+, EN1_K03+, 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5 h 

1,5 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca  

z podręcznikiem): 10 h 

 Przygotowanie sprawozdań: 20 h 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników):  

15 h 

Łączny nakład pracy studenta: 110 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

1,5 (45 h) 

 



 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Elementy elektroniczne 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK5 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 5 

7 Rodzaj modułu Kierunkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30,  L/30 

12 Koordynator   dr inż. Jan Koprowski 

13 Prowadzący dr inż. Jan Koprowski 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie  

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość matematyki na poziomie podstawowym 

Znajomość fizyki w zakresie budowy ciała stałego i elektrostatyki 

Elementarna wiedza w zakresie teorii obwodów 

18 Efekty kształcenia 

 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w 

zakresie budowy, zasad działania i parametrów elementów 

elektronicznych oraz spełnianych przez nie funkcji w układach 

elektronicznych 

 Student posiada wiedzę nt. opisu i modelowania elementów 

elektronicznych dla potrzeb analizy układów elektronicznych. 

 Student dysponuje ogólną wiedzą na temat technik pomiarowych 

podstawowych parametrów i charakterystyk elementów 

półprzewodnikowych. 

 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i 

innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, 

dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz 

formułować i uzasadniać opinie. 

 Student potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów i 

charakterystyk elementów elektronicznych oraz dokonać ekstrakcji 

parametrów modeli, a także opracować dokumentację pomiarową. 

 Student umie czytać oraz tworzyć graficzną i tekstową 

dokumentację techniczną (rysunki, schematy, wykresy) oraz 

dokumentować pomiary, również z wykorzystaniem wspomagania 

komputerowego. 

 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania 

się i podnoszenia swych kompetencji zawodowych, osobistych i 

społecznych. 

 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne 

aspekty i skutki działalności inżyniera – elektryka, w tym jej 

wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za 



podejmowane decyzje. 

 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz 

gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i 

ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika, 

wykorzystanie tablicy i kredy do dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: Wykonywanie w grupach , zgodnie z instrukcją, 

ćwiczeń praktycznych  

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia  

Kolokwium, egzamin 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest 

uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium oraz egzaminu. 

2. Oblicza się średnią ważoną z ocen z laboratorium (40%) i 

egzaminu (60%). 

3. Ocenę końcową oblicza się na podstawie zależności: 

if sr>4.75 then OK:=5.0 else 

if sr>4.25 then OK:=4.5 else 

if sr>3.75 then OK:=4.0 else  

if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3 

4. Jeżeli pozytywną ocenę z laboratorium i zaliczenia wykładu 

uzyskano w pierwszym terminie i dodatkowo student był 

aktywny na wykładach, to ocena końcowa może być 

podnoszona o 0,5. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 
 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (30 

godzin) oraz ćwiczeń laboratoryjnych (30 godzin) 

Wykłady 

1. Elementy elektroniczne – wprowadzenie; bierne elementy 

RLC oraz zasilanie – 4 godz. 

Rola i znaczenie elementów elektronicznych we współczesnej 

elektronice; budowa, parametry i opis elementów biernych: rezystor, 

kondensator i cewka; źródła napięcia i prądu – zasilanie układów 

elektronicznych 

2. Fizyka półprzewodników – 2 godz. 

Materiały półprzewodnikowe, atom krzemu, model energetyczny, 

domieszkowanie, przewodnictwo prądu w półprzewodnikach 

3. Złącze półprzewodnikowe p-n i dioda – 6 godz. 

Tworzenie złącza; zjawiska kontaktowe w złączu krzemowym p-n; 

polaryzacja złącza; modele energetyczne; budowa i rodzaje złącz; 

charakterystyki i podstawowe równania opisujące pracę złącza; wpływ 

temperatury na pracę złącza; pojemność złączowa i dyfuzyjna; 

zjawisko przebicia złącza; praca dynamiczna złącza; złącze metal-

półprzewodnik; zasada działania, budowa, parametry i modele diody: 

prostowniczej, stabilizacyjnej, świecącej tunelowej i Shottky’ego. 

4. Tranzystor złączowy (JFET) – 2 godz. 

Zasada działania i budowa tranzystora złączowego (JFET), 

podstawowe równania, charakterystyki, modele i parametry; tranzystor 

jako wzmacniacz – zasada wzmacniania sygnału 

5. Tranzystor bipolarny – 4 godz. 

Zasada działania i budowa tranzystora bipolarnego; konfiguracje 

pracy; podstawowe modele, parametry i charakterystyki; tranzystor 

jako wzmacniacz – analiza graficzna; modele i parametry 

małosygnałowe; własności częstotliwościowe; przełączanie tranzystora 

– praca dynamiczna 



6. Tranzystor polowy z izolowaną bramką (MOSFET) i 

tranzystory specjalne– 5 godz. 

Struktura metal-izolator-półprzewodnik; budowa tranzystora MOS, 

rodzaje, charakterystyki, parametry i modele; efekty drugorzędne; 

tranzystory specjalne: IRF, VMOS, FGMOS, EPAD, SIT i inne 

7. Zagadnienia termiczne w elementach elektronicznych – 2 

godz. 

Moc, ciepło, temperatura; transport ciepła i rezystancja termiczna; 

zagrożenia termiczne w elementach elektronicznych; moduł Peltiera; 

generator termoelektryczny 

8. Inne elementy półprzewodnikowe – 3 godz. 

Elementy przełączające: tranzystor jednozłączowy, dynistor, diak, 

tyrystor, triak; bezzłączowe elementy półprzewodnikowe: warystor, 

termistor, fotorezystor, piezorezystor, rezonator piezoelektryczny, 

hallotron, magnetorezystor; półprzewodnikowe przyrządy ładunkowe 

CCD – budowa i zasada działania, podstawowe charakterystyki i 

parametry 

9. Technologie półprzewodnikowe i elementy elektroniczne w 

układach scalonych – 2 godz. 

Metody i procesy technologiczne w wytwarzaniu elementów 

półprzewodnikowych; podstawowe elementy elektroniczne w układach 

scalonych; mikromaszyny; projektowanie układów scalonych – 

przykładowe topografie, najnowsze osiągnięcia i trendy 

 

Laboratoria: 

1. Charakterystyki  stałoprądowe  diody p+-n – diody prostownicze 

2. Parametry  małosygnałowe  diody 

3. Pojemność  złącza  p-n –  diody pojemnościowe 

4. Efekty dynamiczne  przełączania  diody – diody impulsowe 

5. Diody  specjalne: stabilizacyjne i tunelowe 

6. Parametry  termiczne  diody  

7. Tyrystory  i  triaki 

8. Charakterystyki stałoprądowe  tranzystorów  bipolarnych 

9. Parametry  małosygnałowe  tranzystorów  bipolarnych 

10. Wzmacniacz  emiterowi  z obciążeniem rezystancyjnym 

11. Przełączanie  tranzystorów  bipolarnych 

12. Rezystancja termiczna  tranzystorów  bipolarnych 

13. Złączowe  tranzystory  polowe  

14. Tranzystory polowe  z  izolowaną  bramką 

15. Rezystancja termiczna tranzystorów mocy mosfet 

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

1. Pod red. K. Kadeckiego – Materiały i elementy elektroniczne 

bierne –Wyd. PW, Warszawa 1991 

2. Marciniak W. - Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone - 

WNT, Warszawa 1987 

3. Koprowski J. - Podstawowe przyrządy półprzewodnikowe - Wyd. 

AGH, Kraków 2009 

4. Polowczyk M., Klugmann E.  Przyrządy półprzewodnikowe - Wyd. 

PG, Gdańsk  2001 

5. Horowitz P., Hill W. Sztuka elektroniki, cz. 1”, WKŁ, Warszawa 

2003 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W05++, EN1_W12+++, EN1_W14++ 

EN1_U01++, EN1_U03++, EN1_U06+, EN1_U07+, EN1_U11++, 

EN1_U12++  

EN1_K01+, EN1_K02+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 



 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

2,5 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca  

z podręcznikiem): 15 h 

 Przygotowanie sprawozdań: 30 h 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników):  

20 h 

Łączny nakład pracy studenta: 130 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (65 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Analogowe układy elektroniczne I 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK6 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 7 

7 Rodzaj modułu Kierunkowy 

8 Rok studiów 2 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, C/30, L/30, E  

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta 

13 Prowadzący 
prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, dr inż. Jacek Jasielski, mgr inż. 

Wojciech Kołodziejski 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień  z zakresu: 

 teorii obwodów w zakresie analizy układów elektronicznych, 

 podstaw teorii półprzewodnikowej oraz elementów elektronicznych,   

  metod analizy funkcji jednej zmiennej, rachunku różniczkowego 

oraz macierzowego, liczb zespolonych,  

  umiejętność wykonywania pomiarów elektrycznych w zakresie 

napięć i prądów, stałych i zmiennych, 

  umiejętność zastosowania generatora sygnałów oraz oscyloskopu w 

pomiarach elektrycznych. 

18 Efekty kształcenia 

 Zna zasady projektowania analogowych układów scalonych. 

 Ma podstawową wiedzę o parametrach układów i procesu 

technologicznego mających wpływ  na jakość układów. 

 Zna i rozumie metodykę projektowania układów analogowych. 

 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych 

źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich 

interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać 

opinie. 

 Potrafi dokonać analizy sygnałów i korygować pracę podstawowego 

układu elektronicznego. 

 Potrafi posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem do 

symulacji układów elektronicznych.  Potrafi zmierzyć parametry 

zaprojektowanego układu. 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz 

podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. 

 Ma świadomość ważności profesjonalnego podejścia do 

projektowania, uruchamiania i testowania układów analogowych. 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole 



19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykłady oparte na slajdach dość szczegółowo prezentujących wykładany 

materiał (schematy, opisy, analizy, wnioski).  Materiały do wykładów w 

formie elektronicznej wcześniej udostępniane studentom.  

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w grupach 2 osobowych na 

podstawie przygotowanych instrukcji. Każda seria dwóch ćwiczeń 

laboratoryjnych poprzedzona jest sprawdzianem wiedzy, a po wykonaniu  

ćwiczeń grupa wykonująca ćwiczenie przedstawia sprawozdania w 

formie elektronicznej. 

Ćwiczenia audytoryjne wykonywane w grupie studenckiej, przed tablicą, 

dotyczą analiz i projektowania wybranych, najważniejszych układów 

elektronicznych.   

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Egzamin. 

2. Sprawdziany przed serią ćwiczeń laboratoryjnych i sprawozdania po 

wykonaniu tych ćwiczeń. 

3. Sprawdziany i kolokwia na ćwiczeniach audytoryjnych. 

4. Aktywność. 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

1.   Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie 

pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych, laboratorium oraz 

egzaminu. 

2.   Obliczamy średnią ważoną z ocen z ćwiczeń audytoryjnych (30%) 

laboratorium (30%) i egzaminu (40%) uzyskanych we wszystkich 

terminach. 

3.   Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności: 

if sr>4.75 then OK:=5.0 else 

     if sr>4.25 then OK:=4.5 else 

     if sr>3.75 then OK:=4.0 else  

     if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Małosygnałowe i wielkosygnałowe modele analityczne tranzystorów 

bipolarnych i unipolarnych. Podstawowe układy wzmacniające na 

tranzystorach bipolarnych oraz polowych, analiza i metody 

projektowania. Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach. Układy scalone 

wzmacniaczy prądu stałego, wzmacniaczy pasmowych i mocy. 

Wzmacniacze operacyjne i ich zastosowania. Analogowe filtry aktywne 

czasu ciągłego i dyskretnego.  Szumy układów aktywnych. Zasilacze: 

prostowniki, stabilizatory o pracy ciągłej i impulsowej. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykłady: 

1. Wprowadzenie. Modele tranzystorów bipolarnych i unipolarnych  

bipolarnych i unipolarnych – 2  godziny – Modele wielkosygnałowe i 

małosygnałowe, częstotliwości graniczne.  

2. Układy zasilania tranzystorów – 3 godziny – Wybór punktu pracy 

tranzystora. Statyczne i dynamiczne proste robocze układów 

wzmacniających. Układy zasilania tranzystorów bipolarnych. 

Obwody zasilania tranzystorów unipolarnych. Charakterystyka 

obwodów zasilania w układach scalonych. Źródła stałoprądowe- 

lustra prądowe proste i kaskodowe na tranzystorach bipolarnych i na 

tranzystorach MOSFET.  

3.  Wzmacniacze tranzystorowe w różnych konfiguracjach – 5 godzin – 

Klasyfikacja wzmacniaczy. Tworzenie schematów zastępczych 

wzmacniaczy. Wzmacniacze w konfiguracjach OE, OB, OC ( w tym 

symetryczny wtórnik emiterowy) oraz wzmacniacze w konfiguracjach 

OS, OG, OD (w tym symetryczny wtórnik źródłowy) w zakresie 

średnich częstotliwości. Wzmacniacze kaskodowe na tranzystorach 

bipolarnych i MOSFET. Właściwości wzmacniaczy w zakresie 

dużych częstotliwości. Przykładowe charakterystyki 

częstotliwościowe wzmacniacza RC w konfiguracji OE w zakresie 

małych częstotliwości. 

4. Sprzężenie zwrotne – 2 godziny - Elementarna teoria sprzężenia 



zwrotnego. Wpływ sprzężenia zwrotnego na parametry robocze 

wzmacniaczy. Stabilność układów ze sprzężeniem zwrotnym. 

Przykłady wzmacniaczy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. 

5. Wzmacniacze prądu stałego – 4 godziny – Wzmacniacz różnicowy - 

Składowa różnicowa i sumacyjna sygnału. Charakterystyki 

przejściowe wzmacniaczy na tranzystorach bipolarnych i 

tranzystorach MOSFET. Analiza małosygnałowa wzmacniaczy. 

Wzmacniacze z obciążeniem aktywnym. Niesymetryczne 

wzmacniacze różnicowe – układy:  OC-OB, OD-OG. Ogólna budowa 

wzmacniaczy operacyjnych. Kompensacje charakterystyki 

częstotliwościowej wzmacniacza operacyjnego. Szybkość narastania 

napięcia wyjściowego. Wzmacniacz rail-to-rail. Szerokopasmowe 

wzmacniacze operacyjne. Wzmacniacz transkonduktancyjny. 

Wzmacniacz transrezystancyjny. 

6. Liniowe  zastosowania   wzmacniaczy operacyjnych – 3 godziny - 

Podstawowe  konfiguracje  wzmacniacza operacyjnego  w  układach  

wzmacniających. Układy operacyjne odejmowania i dodawania. 

Układy  całkujące  i  różniczkujące. Filtry  aktywne. Przykłady 

realizacji filtrów dolno- i górnoprzepustowych drugiego rzędu. Filtry  

z przełączanymi pojemnościami. 

7. Wzmacniacze selektywne LC – 3 godziny - Obwody rezonansowe 

LC. Pojedynczy obwód rezonansowy LC. Obwody rezonansowe 

sprzężone. Filtry piezoelektryczne. Filtry kwarcowe. Filtry 

ceramiczne. Przykłady analizy jednostopniowych wzmacniaczy 

rezonansowych LC. Stabilność wzmacniaczy rezonansowych. 

Techniki realizacji wzmacniaczy selektywnych w.cz. 

8. Szumy we wzmacniaczach – 2 godziny – Mechanizmy generacji 

szumów w elementach elektronicznych. Szumy w elementach 

półprzewodnikowych. Miary właściwości szumowych układów. 

9. Prostowniki sieciowe – 2 godziny -  Prostowniki sieciowe. Definicja 

parametrów prostowników Prostowniki jednofazowe i dwufazowe. 

Prostowniki trójfazowe. Prostowniki z obciążeniem rezystancyjnym, 

z filtrem pojemnościowym, z filtrem indukcyjnym, z filtrem 

pojemnościowo – indukcyjnym. 

10. Stabilizatory o pracy ciągłej - 2 godziny - Definicje, parametry i 

klasyfikacja stabilizatorów. Stabilizatory parametryczne. Stabilizatory 

kompensacyjne. Układy zabezpieczeń stabilizatorów. Układy z 

ograniczeniem  i redukcją prądu zwarcia. Zabezpieczenia 

nadnapięciowe. Zabezpieczenie termiczne. Monolityczne stabilizatory 

napięcia. 

11. Zasilacze impulsowe - 2 godziny - Właściwości stabilizowanych 

zasilaczy impulsowych. Rodzaje stabilizowanych zasilaczy 

impulsowych. Sterowane konwertery napięcia stałego z wyjściem 

nieizolowanym od wejścia. Konwertery napięcia stałego z wyjściem 

izolowanym od wejścia. Układy stabilizacyjne i zabezpieczające 

impulsowych stabilizatorów napięcia. Przykłady stabilizatorów 

impulsowych. 

 

Ćwiczenia audytoryjne: 

1. Zasilanie i stabilizacja punktu pracy tranzystorów dyskretnych i w 

układach scalonych – 4 godziny. 

2. Analiza parametrów roboczych wzmacniaczy napięciowych, 

projektowanie wzmacniaczy napięciowych zapewniające żądane 

parametry robocze – 10 godzin. 

3. Obliczanie parametrów roboczych dla sygnałów różnicowego, 

sumacyjnego i charakterystyki przejściowej różnych struktur 

wzmacniacza różnicowego oraz elementów tych wzmacniaczy dla 



żądanych parametrów roboczych – 4 godziny. 

4. Analiza i projektowanie liniowych aplikacji wzmacniacza 

operacyjnego, projektowanie struktury układu pętli sprzężenia 

zwrotnego determinującej funkcję układu, albo jego charakterystykę 

amplitudową – 4 godziny. 

5. Analiza transrezystancyjnych, transkonduktancyjnych  i prądowych 

wzmacniaczy operacyjnych i ich aplikacji – 2 godziny. 

6. Analiza różnych struktur wzmacniaczy selektywnych LC i 

projektowanie tych wzmacniaczy z zapewnieniem żądanych 

parametrów roboczych – 3 godziny. 

7. Analiza i projektowanie układów stabilizacji napięcia – 3 godziny. 

 

Ćwiczenia laboratoryjne: 

1. Dobór elementów wzmacniacza napięciowego dla założonych 

parametrów roboczych z zapewnieniem maksymalnej amplitudy 

niezniekształconego sygnału. Projekt układów pomiarowych i przy 

ich wykorzystaniu pomiary parametrów roboczych - wzmocnienia 

napięciowego, wzmocnienia napięciowego skutecznego, rezystancji 

wejściowej, rezystancji wyjściowej, charakterystyki przejściowej i 

zniekształceń nieliniowych oraz charakterystyk częstotliwościowych i 

odpowiedzi impulsowej. – 4 godziny. 

2. Badania i pomiary parametrów  wzmacniaczy w konfiguracjach OE i 

OS z obciążeniem rezystancyjnym i aktywnym – 4 godziny. 

3. Badania i pomiary parametrów  wtórników emiterowych i 

źródłowych – 4 godziny. 

4. Badania i  pomiary parametrów wzmacniaczy różnicowych prądu 

stałego: bipolarnego i na tranzystorach MOSFET -  4 godziny.  

5. Projekt oraz pomiary parametrów wybranych aplikacji wzmacniacza 

operacyjnego -  4 godziny. 

6. Pomiary parametrów wzmacniaczy selektywnych LC – 4 godziny. 

7. Projekt oraz pomiary parametrów stabilizatorów napięcia o działaniu 

ciągłym – 2 godziny 

8. Projekt i pomiary konwerterów  napięcia i stabilizatorów 

impulsowych  z modulacją szerokości impulsów - 4 godziny.  

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Praca zbiorowa pod red St. Kuty: Przyrządy półprzewodnikowe i 

układy elektroniczne cz. I i II", Wyd AGH, Kraków 2000. 

2. Baranowski J., Nosal Z.: "Układy elektroniczne cz. I i cz. II", WNT, 

Warszawa, 1998 

3. Gray P.R., Hurst P.J., Lewis J.H., Meyer R.G.; Analysis and design 

of analog integrated circuits, Wiley, New York. 

4. Allen P.E., Holberg D.R.; CMOS Analog Circuit Design, Oxford  

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W12++, EN1_W13+, EN1_W16+++, 

EN1_U06+, EN1_U07+, EN1_U11+, EN1_U12+, EN1_U14+, 

EN1_U18+, 

EN1_K01+, EN1_K03+, EN1_K04+ 

26 Sposób określenia liczby 3,5 pkt ECTS: 



punktów ECTS  Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 10 h 

3,5 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów i ćwiczeń (praca  

z podręcznikiem): 30 h 

 Przygotowanie sprawozdań: 30 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników):  

30 h 

Łączny nakład pracy studenta: 190 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

3,5 (100 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

3,5 (90 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Analogowe układy elektroniczne II 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK7 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 5 

7 Rodzaj modułu Kierunkowy 

8 Rok studiów 2 

9 Semestr 4 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30, E 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta 

13 Prowadzący prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, mgr inż. Wojciech Kołodziejski 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

 Znajomość teorii obwodów w zakresie analizy układów 

elektronicznych. 

 Znajomość podstaw teorii półprzewodnikowej oraz elementów 

elektronicznych.  

 Znajomość metod analizy funkcji jednej zmiennej, rachunku 

różniczkowego oraz macierzowego, liczby zespolone.  

 Umiejętność wykonywania pomiarów elektrycznych w zakresie 

napięć i prądów, stałych i zmiennych. 

 Umiejętność zastosowania generatora sygnałów oraz oscyloskopu w 

pomiarach elektrycznych.  

 Znajomość teorii liniowych układów elektronicznych. 

18 Efekty kształcenia 

 Zna zasady projektowania analogowych układów scalonych. 

 Ma podstawową wiedzę o parametrach układów i procesu 

technologicznego mających wpływ  na jakość układów. 

 Zna i rozumie metodykę projektowania układów analogowych. 

 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych 

źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich 

interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać 

opinie. 

 Potrafi dokonać analizy sygnałów i korygować pracę podstawowego 

układu elektronicznego. 

 Potrafi posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem do 

symulacji układów elektronicznych.  Potrafi zmierzyć parametry 

zaprojektowanego układu. 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz 

podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole 



19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykłady oparte na slajdach dość szczegółowo prezentujących wykładany 

materiał (schematy, opisy, analizy, wnioski).  Materiały do wykładów w 

formie elektronicznej wcześniej udostępniane studentom.  

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w grupach 2 osobowych na 

podstawie przygotowanych instrukcji. Każda seria dwóch ćwiczeń 

laboratoryjnych poprzedzona jest sprawdzianem wiedzy, a po wykonaniu  

ćwiczeń grupa wykonująca ćwiczenie przedstawia sprawozdania w 

formie elektronicznej. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Egzamin. 

Sprawdziany przed serią ćwiczeń laboratoryjnych i sprawozdania po 

wykonaniu tych ćwiczeń. 

Sprawdziany i kolokwia na ćwiczeniach audytoryjnych. 

Aktywność. 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

1.   Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie 

pozytywnej oceny z laboratorium oraz egzaminu. 

2.   Obliczamy średnią ważoną z ocen z  laboratorium (50%) i egzaminu 

(50%) uzyskanych we wszystkich terminach. 

3.   Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności: 

if sr>4.75 then OK:=5.0 else 

     if sr>4.25 then OK:=4.5 else 

     if sr>3.75 then OK:=4.0 else  

     if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Nieliniowe układy operacyjne. Analogowe układy mnożące i ich 

zastosowania. Generatory przebiegów prostokątnych. Pętla fazowa i jej 

zastosowania. Rezonansowe wzmacniacze mocy. Powielacze 

częstotliwości.  Modulatory amplitudy, częstotliwości i kąta fazowego. 

Detektory amplitudy, częstotliwości i kąta fazowego. Układy przemiany 

częstotliwości. Układy wielkiej częstotliwości w systemach odbiorczych 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykłady 

1. Generatory   drgań   sinusoidalnych – 3  godziny – Warunki generacji 

drgań. Generatory LC z elementami o ujemnej rezystancji. 

Generatory sprzężeniowe:  Colpittsa, Hartleya, Meissnera, Clappa. 

Układy zasilania generatorów. Generatory kwarcowe. Generatory RC 

ze sprzężeniem zwrotnym – z mostkiem Wiena i z czwórnikiem 

podwójne TT. 

2. Multiwibratory – 2 godziny  - Przerzutniki astabilne (multiwibratory). 

Multiwibrator symetryczny. Multiwibrator z pojemnościowym 

sprzężeniem emiterowym. Scalone przerzutniki monostabilne. 

Scalone multiwibratory astabilne. 

3. Wzmacniacze mocy– 2 godziny –Zasada pracy i ogólne własności 

rezonansowych wzmacniaczy mocy klasy C. Zależności energetyczne 

wzmacniacza klasy C. Rozwiązania układowe wzmacniaczy klasy C. 

Rezonansowe wzmacniacze w.cz. klasy D i klasy E. 

4.  Nieliniowe układy operacyjne – 4 godziny – Klasyfikacja i metody 

generacji funkcji nieliniowych. Analogowe układy mnożące: 

z zastosowaniem kwadratorów, z wykorzystaniem układów 

różnicowych o zmiennej transkonduktancji. Układ Gilberta. Układy 

logarytmiczne i wykładnicze. Układy kształtujące funkcje 

przedziałami prostoliniowe. Komparatory. Charakterystyki statyczne 

układów porównujących. Komparatory z otwartą pętlą, zatrzaskowe. 

Dwustopniowy komparator z przedwzmacniaczem, układem 

śledzącym i zatrzaskującym. Komparatory z histerezą.  

5. Pętla synchronizacji fazowej PLL – 4 godziny – Zasada działania. 

Właściwości pętli w stanie synchronizacji. Liniowy model pętli 

fazowej. Wpływ transmitancji filtru na   właściwości śledzące pętli. 

Model pętli fazowej. Procesy synchronizacji pętli PLL. Scalone pętle 

fazowe. Detektor fazy. Detektor fazowo – częstotliwościowy PFD. 



Generatory przestrajane napięciem – VCO. Generatory VCO  w 

technologii NMOS i CMOS. Przykłady realizacji układu scalonego 

PLL. Przykłady zastosowań pętli fazowej. Pętla z liną opóźniającą 

DLL. 

6. Modulacja i demodulacja amplitudy – 5 godzin – Analogowy system 

telekomunikacyjny. Cyfrowy system telekomunikacyjny. Pojęcia 

operacji modulacji i demodulacji. Elementarna teoria modulacji AM. 

Modulacje analogowe środkowo-pasmowe. Funkcje modulujące. 

Widmo sygnału zmodulowanego. Modulatory AM -  diodowe, 

z kluczowaniem niesymetrycznym i symetrycznym. Modulacja AM 

DSB S.C., modulator pierścieniowy. Jednowstęgowa modulacja 

amplitudy AM SSB SC bez fali nośnej. Modulacja AM SSB SC - 

modulator kwadraturowy. Detektory AM. Detektory diodowe – 

liniowy,  kwadratowy, wartości szczytowej. Synchroniczny 

demodulator kluczowany. Demodulator synchroniczny z układem 

transkonduktancyjnym podwójnie zrównoważonym. Przykładowy 

system AM DSB SC - modulator i demodulator kwadraturowy. 

 

7. Modulacja i demodulacja częstotliwości i fazy – 5 godzin - Modulacje 

kąta: FM i PM.  Dewiacje fazy  i częstotliwości przy modulacjach FM 

i PM. Dewiacje fazy  i częstotliwości dla kosinusoidalnego sygnału 

modulującego. Widmo sygnału FM. Wąskopasmowa modulacja 

sygnałem kosinusoidalnie zmiennym. Wykresy wskazowe. Modulacja 

fazy PM sygnałem sinusoidalnie zmiennym. Widmo sygnału PM. 

Porównanie widm  szerokości pasma sygnałów z modulacją FM i 

PM. Wrażliwość sygnału FM na zakłócenia i szumy. Pośrednie 

modulatory FM i PM. Bezpośredni modulator FM. Elementy 

reaktancyjne. Kwadraturowy modulator PM. Pośredni modulator FM-

Modulator Amstronga. Detektory sygnału FM-dyskryminatory 

częstotliwości . Dyskryminatory fazy. Detektor FM z pętlą fazową. 

Kwadraturowy detektor FM. Koincydencyjny demodulator FM. 

Koincydencyjny demodulator FM w układzie podwójnie. 

zrównoważonym. Demodulator FM  z pętlą fazową PLL.Podwójnie 

zrównoważone detektory sygnału PM.   

8. Przemiana częstotliwością. Mieszacze -2 godziny - Zasada działania 

idealnego mieszacza. Przemiana z zastosowaniem układu mnożącego. 

Widmo przemiany częstotliwości. Sygnały lustrzane. Zasady 

działania praktycznych układów mieszaczy. Mieszanie sumacyjne. 

Mieszanie iloczynowe. Mieszacze diodowe. Mieszacz zrównoważony 

(przeciwsobny). Mieszacz kołowy. Mieszacze tranzystorowe. 

Mieszacze przeciwsobne. Mieszacz podwójnie zrównoważony. 

 

9. Układy wielkiej częstotliwości w systemach nadawczo-odbiorczych – 

3 godziny - Ogólne tendencje rozwojowe. Wzrost zakresu 

wykorzystywanych częstotliwości. Bloki funkcjonalne RF układów 

nadawczo-odbiorczych we współczesnych systemach 

bezprzewodowych. Architektura „front-end” klasycznego 

superheterodynowego odbiornika jednopasmowego z podwójną 

przemianą częstotliwości. Architektura odbiornika z bezpośrednią 

przemianą częstotliwości, z zerową lub niską częstotliwością 

pośrednią. Typowe  elementy zewnętrzne współczesnego 

wielopasmowego układu nadawczo – odbiorczego. Architektura 

typowego odbiornika radiowego w systemach radiokomunikacji 

ruchomej. Uniwersalne radio SDR (software-defined radio). Schemat 

idealnego odbiornika radia SDR, w którym większość funkcji 

realizowana jest programowo. 

 



Ćwiczenia laboratoryjne 

1. Pomiary parametrów generatora LC, RC i kwarcowego. Badanie 

warunków powstania drgań w układzie, częstotliwości drgań oraz 

wpływu obciążenia na parametry generatora - 4 godziny. 

2. Pomiary analogowych układów mnożących z wykorzystaniem 

układów różnicowych o zmiennej transkonduktancji ( w technologii 

bipolarnej) oraz z zastosowaniem kwadratorów ( w technologii 

unipolarnej) – 4 godziny 

3. Pomiary wybranych aplikacji nieliniowych zastosowań wzmacniacza 

operacyjnego (obliczanie wartości skutecznej napięcia, układy 

dzielące, układy pierwiastkujące) – 4 godziny.  

4. Pomiary parametrów i charakterystyk generatora VCO oraz pętli 

fazowej PLL zbudowanej w oparciu o ten generator - 4 godziny. 

5. Przykładowe zastosowania pętli fazowej (detektor częstotliwości, 

syntezer częstotliwości,) - 4 godziny. 

6. Pomiary układów modulacji i demodulacji amplitudy– Modulatory 

AM, AM DSB SC zbudowane w oparciu o układy z kluczowaniem 

niesymetryczny i symetrycznym; Diodowe demodulatory AM,  

Demodulator synchroniczny z układem transkonduktancyjnym 

podwójnie zrównoważonym -  4 godziny. 

7. Pomiary układów modulacji i demodulacji  częstotliwości i fazy. 

Bezpośredni modulator FM zbudowany w oparciu  o element 

reaktancyjny.  Modulator FM zbudowany w oparciu o VCO.  

Koincydencyjny demodulator FM w układzie podwójnie 

zrównoważonym. Demodulator FM  z pętlą fazową PLL - 4 godziny. 

8. Pomiary układów układów  przemiany częstotliwości. Pomiary 

parametrów mieszacz podwójnie zrównoważonego. Badanie 

sygnałów lustrzanych w mieszaczu - 2 godziny. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Praca zbiorowa pod red St. Kuty.: Przyrządy półprzewodnikowe i 

układy elektroniczne cz. I i II", Wyd AGH. 

2. Baranowski J., Nosal Z.: "Układy elektroniczne cz. I i cz. II", WNT, 

Warszawa. 

3. Dobrowolski J. A.: Układy scalone CMOS na częstotliwości radiowe 

i mikrofalowe. Wydawnictwo Exit 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W12++, EN1_W13+, EN1_W16+++, 

EN1_U06+, EN1_U07+, EN1_U08+, EN1_U09+, EN1_U11+, 

EN1_U12+, EN1_U14+,  EN1_U18+, 

EN1_K01+, EN1_K03+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5 h 

2,5 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca  

z podręcznikiem): 10 h 

 Przygotowanie sprawozdań: 30 h 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników):  

25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 130 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

http://www.ksiegarnia-wm.waw.pl/product_info.php/products_id/73723
http://www.ksiegarnia-wm.waw.pl/product_info.php/products_id/73723


28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (65 h) 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Technika cyfrowa 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK8 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 6 

7 Rodzaj modułu Kierunkowy 

8 Rok studiów 2 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/45, C/15, L/30, E 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz 

13 Prowadzący prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, mgr inż. Wojciech Kołodziejski 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne Wiedza z zakresu algebry i logiki matematycznej oraz teorii obwodów 

18 Efekty kształcenia 

 Student ma podstawową wiedzę w zakresie zasady działania 

podstawowych funkcji logicznych oraz sposobu ich realizacji w 

układach cyfrowych 

 Student ma podstawową wiedzę w zakresie propagacji sygnału 

cyfrowego w rzeczywistych układach, oraz w jaki sposób 

realizowana jest konwersja sygnału cyfrowego na analogowy lub 

analogowego na cyfrowy 

 Student zna i rozumie zasadę działania złożonych układów 

cyfrowych takich jak pamięci czy też układy programowalne. 

 Student potrafi zaprojektować, przeprowadzić symulację 

podstawowych układów cyfrowych, zbudować, uruchomić i 

przetestować zaprojektowany układ cyfrowy 

 Potrafi wykorzystać poznane metody projektowania układów 

cyfrowych a także symulacje komputerowe do analizy i oceny 

działania cyfrowych układów elektronicznych 

 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji zadania 

 Potrafi sformułować specyfikację prostych systemów cyfrowych, 

porównać rozwiązania projektowe cyfrowych układów 

elektronicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i 

ekonomiczne 

 Potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu 

dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu 

cyfrowego. 

 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, potrafi 

podporządkować się zasadom pracy w zespole oraz ma świadomość 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 



 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz 

podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika z 

elementami multimedialnymi obrazującymi funkcjonowanie układów 

cyfrowych, wykorzystanie tablicy i kredy do dodatkowych wyjaśnień. 

Ćwiczenia: wykorzystanie oprogramowania komputerowego do 

symulacji układów cyfrowych. 

Laboratorium: sprzętowa realizacja wybranych układów cyfrowych 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Wykład – egzamin w postaci testu oraz zadaniami otwartymi 

Ćwiczenia – kolokwia zaliczeniowe 

Laboratorium – kolokwia zaliczeniowe 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: pozytywna ocena z egzaminu. 

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających. 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających. 

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen z egzaminu (40%), ćwiczeń 

(30%) i laboratorium (30%) uzyskanych we wszystkich terminach. 

 Jeśli jedna z tych ocen jest niedostateczna, to ocena końcowa także jest 

niedostateczna.  

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Cyfrowa reprezentacja informacji – systemy zapisu liczb i działania 

arytmetyczne. Układy cyfrowe oraz ich opis matematyczny – tablice 

funkcji, funkcje logiczne, automaty, grafy, tablice przejść/wyjść, metody 

minimalizacji funkcji logicznych. Podstawowe układy kombinacyjne. 

Synteza układów kombinacyjnych z wykorzystaniem funktorów, 

multiplekserów i modułów programowalnych. Układy sekwencyjne – 

przerzutniki, rejestry, liczniki. Analiza i synteza układów sekwencyjnych 

synchronicznych i asynchronicznych. Układy arytmetyczne. Pamięci. 

Wprowadzenie do logiki układów programowalnych i specjalizowanych. 

Przetwarzanie cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Cykl wykładów obejmuje 15 spotkań po 3h lekcyjne. Program wykładów 

przedstawia się następująco: 

1. Cyfrowy zapis informacji. Kody liczbowe i alfanumeryczne. 

Działania arytmetyczne na liczbach binarnych. Algebra Boole’a, 

rachunek zbiorów. Funkcje logiczne i ich zapis. Metody 

minimalizacji funkcji logicznych. Opis matematyczny układów 

kombinacyjnych. 

2. Tranzystor w układach cyfrowych. Podstawowe bramki logiczne. 

Analiza i synteza układów kombinacyjnych na poziomie 

tranzystorów i bramek logicznych. 

3. Multipleksery, demultipleksery, kodery i dekodery. Przykłady 

zastosowań. Synteza układów logicznych z wykorzystaniem 

multiplekserów. 

4. Układy sekwencyjne – przerzutniki RS, JK, D, T. Liczniki 

synchroniczne i asynchroniczne. Rejestry. 

5. Układy arytmetyczne (układy sumatora, multiplikatora, komparatora) 

6. Pamięci – RAM, ROM, PROM, EPROM, Flash. 

7. Programowalne i specjalistyczne układy cyfrowe. Układy PLD i 

FPGA. 

8. Przetworniki cyfrowo-analogowe ( z dzielnikiem napięcia, wagowe, z 

drabinką R-2R, z drabinką C-2C) i analogowo-cyfrowe (równoległe, 

kompensacyjne, całkujące). . Kwantyzacja, kodowanie, próbkowanie. 

Parametry statyczne i dynamiczne. 



9. Projektowanie urządzeń cyfrowych.  

 

Cykl ćwiczeń obejmuje 15 h zajęć. Program ćwiczeń  ma na celu 

wykorzystanie wiedzy z wykładu do zaprojektowania w oparciu o 

oprogramowanie DSCH3 układu cyfrowego zegara oraz układu sumatora 

w układzie FPGA. Przedstawia się następująco: 

1. Projekt sterownika do wyświetlacza 7-segmentowego na bazie 

podstawowych bramek logicznych. 

2. Projekt sterownika do wyświetlacza 7-segmentowego na bazie 

multiplekserów. 

3. Budowa liczników modulo-n na bazie przerzutnika D. 

4. Budowa zegara cyfrowego z wyświetlaczami 7-segmentowymi. 

5. Budowa  programowalnego bloku logicznego układu FPGA. 

6. Budowa sumatora z wykorzystaniem 2 programowalnych bloków 

logicznych. 

 

Cykl laboratoriów obejmuje 30 h zajęć. Program laboratorium  ma na 

celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z wykładu do realizacji sprzętowej 

wybranych układów cyfrowych. Przedstawia się następująco: 

1. Badanie działania bramek logicznych  

2. Proste  układy kombinacyjne 

3. Układy kombinacyjne – dekoder dwójkowy na  „1 z 4”. Multiplekser 

4. Układy kombinacyjne – półsumator i sumator 

5. Układy kombinacyjne – Dekoder wskaźnika (wyświetlacza) 7-

segmentowego 

6. Jednostka logiczna. 1-bitowa jednostka arytmetyczno-logiczna 

(ALU) 

7. Układy sekwencyjne – Przerzutniki, układy podstawowe 

8. Układy sekwencyjne – Licznik szeregowy asynchroniczny 

9. Układy sekwencyjne – Liczniki o ustawianej pojemności 

10. Układy sekwencyjne – Liczniki jako generatory sekwencji 

11. Układy sekwencyjne – Rejestry 

12. Układy sekwencyjne – Zegar cyfrowy 24-godzinny 

13. Układy sekwencyjne – Liczniki pierścieniowe 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal: "Układy elektroniczne cz. 

III, Układy i systemy cyfrowe"WNT, W-wa 1994, 1999. 

2. Kalisz J.;  Podstawy elektroniki cyfrowej, wyd. III, WKiŁ, Warszawa 

1998 

3. Kalisz J.: Cyfrowe układy scalone w technice systemowej. 

Warszawa, MON 1977 

4. Praca zbiorowa pod red. St. Kuty: "Przyrządy półprzewodnikowe i 

układy elektroniczne cz.II", Wyd. AGH, Kraków 2000. 

5. Łuba T.;  Synteza układów cyfrowych, WKiŁ, Warszawa 2003 

6. Pasierbiński J., Zbysiński P.; Układy programowalne w praktyce, 

WKiŁ, Warszawa 2001 

7. Van Plasche R.: Scalone przetworniki analogowo - cyfrowe i cyfrowo 

– analogowe, WKiŁ, Warszawa 1994 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W12++, EN1_W13+, EN1_W16++, 

EN1_U02+, EN1_U03++, EN1_U06+, EN1_U07++, EN1_U09+, 

EN1_U12++, EN1_U15++, EN1_U16+, EN1_U18+, 

EN1_K01+, EN1_K04+, 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

3,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 45 h 

 Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 h (zajęcia praktyczne) 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5 h 



2,5 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń i laboratoriów (praca  

z podręcznikiem): 25 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników):  

25 h 

 Rozwijanie umiejętności przez tworzenie i symulowanie układów 

cyfrowych w oparciu o wolne oprogramowanie: 15 h 

Łączny nakład pracy studenta: 160 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

3,5 (95 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (65 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Technika mikroprocesorowa I 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK9 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Kierunkowy 

8 Rok studiów 2 

9 Semestr 4 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, C/15 

12 Koordynator   dr inż. Jacek Jasielski 

13 Prowadzący dr inż. Jacek Jasielski, mgr inż. Maciej Witek 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość układów cyfrowych, algebry Boole’a, algorytmiki. 

18 Efekty kształcenia 

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia techniki mikroprocesorowej. 

 Zna i rozumie działanie systemów mikroprocesorowych o różnych 

organizacjach  i architekturze. 

 Ma podstawową wiedzę w zakresie programowanie w asemblerze. 

 Potrafi stosować poznane pojęcia w analizie problemów 

inżynierskich z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej. 

 Potrafi rozdzielać zadanie na realizację sprzętową i programową, 

potrafi implementować podstawowe algorytmy w asemblerze. 

 Potrafi myśleć twórczo, rozwiązując nowe problemy inżynierskie 

 Potrafi samodzielnie korzystać z literatury przedmiotu i innych 

dostępnych źródeł 

 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia swoich 

kompetencji inżynierskich. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika, 

rozwiązywanie przykładowych problemów z wykorzystanie tablicy, 

kredy, pisków. 

Ćwiczenia: praktyczne omówienie najważniejszych, wybranych 

zagadnień projektowania systemów cyfrowych z procesorami. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Kolokwia 

2. Weryfikacja zadań 

3. Burza mózgów 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: 

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających oraz oceny z aktywności. 

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń 

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 



22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Zrozumienie ogólnych zasad działania i klasyfikacji układów 

mikroprocesorowych. Umiejętność analizowania aplikacji z 

mikroprocesorami, konfiguracja gotowych rozwiązań. Zapoznanie się z 

ogólnymi zasadami wykorzystywania mikroprocesorów i 

mikrokontrolerów. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykład 

Transformacja automatu w mikroprocesor. Wartości graniczne 

podstawowych parametrów, struktura podstawowego systemu, cykl 

magistrali, kolejka rozkazów, koncepcja pamięci podręcznej, typy 

systemów (von Neumanna, Harvard, Pseudoharvard). Procesory RISC i 

CISC. Koncepcja mikrokontrolera. Dostęp do magistrali – zasady pracy 

wieloprocesorowej, systemy normalnie gotowe i niegotowe. Organizacja 

przesyłania danych na magistrali – wyrównanie binarne.  

    Zapis liczb stało i zmiennoprzecinkowy. Bity warunkowe. Kod NB 

(naturalny binarny) i U2 – relacje. Arytmetyka BCD.  

    Kodowanie instrukcji, tryby adresacji. Działanie typowych rozkazów.  

    Koncepcja stosu, rozkaz wywołania (adres powrotny, zachowanie 

stanu procesora, przekazywanie parametrów przez stos).          

    Stany wyjątkowe wewnętrzne i zewnętrzne, przerwania, rozkazy 

przerwań programowych. Zasady testowania pracy systemów (praca 

krokowa, cykl magistrali, programowa praca krokowa, pułapka sprzętowa 

i programowa).  

    Komponenty wewnętrzne mikrokontrolerów, rejestry 

sterujące/statusowe/danych, wersje uruchomieniowe.  

    Przykład prostego 8 bitowego systemu mikroprocesorowego: budowa, 

specyfika listy rozkazów, system przerwań, wybrane instrukcje. 

 

Ćwiczenia 

1. Układy cyfrowe w technice mikroprocesorowej 

2. Organizacja systemów mikroprocesorowych. 

3. Przerwania i ich obsługa 

4. Algorytmy, operacje arytmetyczne i logiczne. 

5. Rozwiązywanie prostych problemów technicznych z 

wykorzystaniem mikrokontrolerów.  

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Metzger: Anatomia PC, Helion, Gliwice 2009  

2. W. Mielczarek: Szeregowe interfejsy cyfrowe, Helion, Gliwice 1994 

3. K. Paprocki: Mikrokontrolery STM32 w praktyce, BTC, Warszawa 

2009 

4. L. Bryndza: Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7, BTC, Warszawa 

2007 

5. Z. Hajduk: Mikrokontrolery w systemach zdalnego sterowania, BTC, 

Warszawa 2005 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W06++,  EN1_W08+++, 

EN1_U06+, EN1_U18+, 

EN1_K01+, 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 h (zajęcia praktyczne) 

 konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5 h 

2 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (praca z podręcznikiem): 

25 h 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia i kolokwiów 

(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników):  

25 h 



Łączny nakład pracy studenta: 100 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Technika mikroprocesorowa II 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK10 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Kierunkowy 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30, E 

12 Koordynator   dr inż. Jacek Jasielski 

13 Prowadzący dr inż. Jacek Jasielski, mgr inż. Maciej Witek 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

- Znajomość algebry Boole’a 

- Znajomość architektury komputerów 

- Podstawa umiejętność programowania w języku C  

- Podstawowa znajomość algorytmów i struktur danych 

18 Efekty kształcenia 

 Zna i rozumie problematykę budowy systemów mikroprocesorowych 

oraz kontrolerów jednoukładowych 

 Zna i rozumie działanie systemów mikroprocesorowych o różnych 

organizacjach  i architekturze. 

 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie programowanie w asemblerze 

oraz podstawową w zakresie programowania w języku C 

 Potrafi stosować poznane pojęcia w analizie problemów 

inżynierskich z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej. 

 Potrafi rozdzielać zadanie na realizację sprzętową i programową, 

potrafi implementować podstawowe algorytmy w asemblerze. 

 Potrafi myśleć twórczo, rozwiązując nowe problemy inżynierskie 

 Potrafi samodzielnie korzystać z literatury przedmiotu i innych 

dostępnych źródeł 

 Potrafi pracować w zespole i wspólnie ponosić odpowiedzialność za 

wspólnie realizowane zadania 

 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia swoich 

kompetencji inżynierskich. 

 Ma świadomość ważności zachowania inżyniera w sposób 

profesjonalny. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika, 

rozwiązywanie przykładowych problemów z wykorzystanie tablicy, 

kredy, pisków. 

Laboratorium: praktyczne rozwiązywanie prostych zadań z 

wykorzystaniem 8 bitowych kontrolerów jednoukładowych. 



20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Egzamin 

2. Test 

3. Weryfikacja zadań laboratoryjnych 

4. Burza mózgów 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: Posiadanie notatek, przystąpienie i zaliczenie z wynikiem 

pozytywnym egzaminu 

Laboratorium:  
5. Ocena z laboratorium jest wynikiem gromadzenia punktów  za każde z 

zadań przejściowych oraz testu. 

6. Na ocenę końcową składa się: 40% zadania laboratoryjne,  3 testy po 

20%. 

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych na egzaminie i 

laboratorium. 

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Poznanie zasad działania i klasyfikacji kontrolerów jednoukładowych. 

Wyrobienie umiejętności projektowania prostych aplikacji z 

mikrokontrolerami jednoukładowymi, programowanie gotowych 

rozwiązań i systemów uruchomieniowych. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (30 godzin)  

oraz ćwiczeń laboratoryjnych (30 godzin).  

 

Wykład 

 

1. Model programowy mikrokontrolera – 4 godz. 

- CPU i jego zasoby 

- Tryby adresacji 

- Modele operacji warunkowych  

- Wyjątki   

 

2. Budowa mikrokontrolera – 4 godz. 

- Jednostka centralna 

- Układ taktowania pracy mikrokontrolera 

- Mapa pamięci: pamięć programu i pamięć danych, translacje 

- Stany pracy aktywnej i niskiego poboru mocy 

- Programowanie (JTAG, ISP, Bootloader) 

 

3. Niskopoziomowe programowanie mikrokontrolerów – 4 godz. 

- Struktura programu asemblerowego, segmenty, dyrektywy 

preprocesora, linkowanie  

- Tworzenie programu, mnemoniki 

- Operacje logiczne i arytmetyczne   

- Adresowanie i przesłania  

- Skoki, wywołania i powroty 

 

4. Programowanie układów peryferyjnych – 6 godz. 

- Konfigurowanie portów I/O 

- Układy czasowo-licznikowe, tryby IC, OC, PWM 

- Układy nadajników i odbiorników transmisji szeregowych (SPI, UART, 

TWI) 

- Przetworniki a/c i c/a 

 

5. Programowanie procesorów w języku C– 4 godz. 

- Assembler a C i C++  

- Tworzenie prostego programu typu „Witaj swiecie!”  

- Wykonywanie programu w C na mikrokontrolerze, standardowe wejście 

i wyjście  



- Dostęp do zasobów mikrokontrolera z poziomu C 

- Zmienne i ich alokacja w pamięci  

- Obsługa przerwań 

- Standardy języka C w programowaniu procesorów  

 

6. Tryby pracy i uruchamianie programów – 4 godz. 

- Praca w trybie aktywnym oraz wpływ metod taktowania układu na 

pobór mocy 

- Praca w trybie oczekiwania i metody powracania do stanu aktywnego 

- Tryb zatrzymania oraz technika rozpoznawania przyczyn wznowienia 

pracy 

- Praca w trybie uruchamiania 

 

7. Procesory 32 bitowe – 4 godz. 

- Budowa, zarządzanie magistrami 

- Tryb użytkownika i tryb nadzorcy 

- Pamięć podręczna i jej organizacja 

 

Laboratorium 

 

1. Zintegrowane środowisko programowania – 4 godz. 

- Posługiwanie się programem edytora tekstu i format zapisu poleceń 

programu 

- Asemblowanie programu i usuwanie błędów syntaktycznych 

- Testowanie działania procedur w symulatorze programowym 

- Programowanie mikrokontrolera w układzie docelowym 

- Debugowanie przebiegu programu w układzie docelowym 

 

2. Asembler w programowaniu procesorów – 8 godz. 

- Implementacja funkcji arytmetycznych  

- Implementacja pętli, skoków i rozgałęzień 

- Podprogramy i wyjątki  

- Alokacje pamięci  

 

3. Obsługa wybranych układów peryferyjnych w języku asemblera  – 8 

godz. 

- Obsługa wyświetlacza 7-segmentowego w przerwaniach w trybie z 

multipleksują cyfr 

- Programowa obsługa klawiatury matrycowej 

- Generowanie przebiegu PWM, zegar czasu rzeczywistego 

- Próbkowanie i rekonstruowanie sygnału analogowego 

 

5. Język C w programowaniu procesorów – 8 godz. 

- Prosty program „ Witaj świecie ” 

- Obsługa urządzeń peryferyjnych  

- Struktury danych, organizacja pamięci 

- Przerwania i ich obsługa 

 

7. Podsumowanie – 2 godz. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Metzger: Anatomia PC, Helion, Gliwice 2009  

2. W. Mielczarek: Szeregowe interfejsy cyfrowe, Helion, Gliwice 1994 

3. K. Paprocki: Mikrokontrolery STM32 w praktyce, BTC, Warszawa 

2009 

4. L. Bryndza: Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7, BTC, Warszawa 

2007 

5. Z. Hajduk: Mikrokontrolery w systemach zdalnego sterowania, BTC, 

Warszawa 2005 



25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W06++,  EN1_W08+++, EN1_W21+, 

EN1_U02+, EN1_U06+, EN1_U18++, EN1_U22++, EN1_U24++,  

EN1_K01+, EN1_K02+, EN1_K03+, EN1_K04+, 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5 h 

1,5 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca  

z podręcznikiem i dokumentacją mikrokontrolera pisanie 

programów): 20 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 

(pogłębianie wiedzy z podręczników): 20 h 

Łączny nakład pracy studenta: 105 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

1,5 (40 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Podstawy telekomunikacji 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK11 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Kierunkowy 

8 Rok studiów 2 

9 Semestr 4 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/15, E 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta 

13 Prowadzący prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Podstawowe wiadomości z matematyki (w tym m.in. wiadomości 

z zakresu probabilistyki), teorii sygnałów. 

18 Efekty kształcenia 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji oraz 

systemów i sieci telekomunikacyjnych 

 Ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

technik transmisji i przetwarzania informacji. 

 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod kodowania, kompresji i 

analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach 

telekomunikacyjnych. 

 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. 

 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji 

eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi 

przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników. 

 Potrafi dobrać odpowiednie techniki kodowania, kompresji i 

szyfrowania stosowne do danego systemu transmisji danych lub sieci 

telekomunikacyjnej. 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. 

 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, w 

aspekcie projektowania i budowania sieci telekomunikacyjnych. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykłady oparte na slajdach dość szczegółowo prezentujących wykładany 

materiał (schematy, opisy, analizy, wnioski).  Materiały do wykładów w 

formie elektronicznej wcześniej udostępniane studentom.  

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w grupach 2 osobowych na 

podstawie przygotowanych instrukcji. Każda seria dwóch ćwiczeń 

laboratoryjnych poprzedzona jest sprawdzianem wiedzy, a po wykonaniu  

ćwiczeń grupa wykonująca ćwiczenie przedstawia sprawozdania w 



formie elektronicznej. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Egzamin. 

Sprawdziany przed serią ćwiczeń laboratoryjnych i sprawozdania po 

wykonaniu tych ćwiczeń. 

Aktywność. 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

 Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie 

pozytywnej oceny z laboratorium oraz egzaminu. 

2.   Obliczamy średnią ważoną z ocen z  laboratorium (30%) i egzaminu 

(70%) uzyskanych we wszystkich terminach. 

3.   Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności: 

if sr>4.75 then OK:=5.0 else 

     if sr>4.25 then OK:=4.5 else 

     if sr>3.75 then OK:=4.0 else  

     if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3 

 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Źródła informacji i ich modele oraz właściwości.  Podstawowe techniki 

przekazywania informacji na odległość. Tor telekomunikacyjny z 

funkcjami nadajnika i odbiornika. Media transmisyjne.  Kanał 

telekomunikacyjny oraz jego właściwości.  Podstawowe modele kanału. 

Metody wielodostępu stosowane w telekomunikacji . Reprezentacja 

sygnałów analogowych  i cyfrowych w dziedzinie czasu i częstotliwości.  

Modulacja i demodulacja analogowa oraz cyfrowa. Widmo i pasmo 

sygnałów. Kodowanie źródłowe. Kodowe zabezpieczenie przed błędami. 

Kryteria jakości transmisji i jej optymalizacji. Systemy i sieci 

radiokomunikacyjne. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

WYKŁADY 

1. Telekomunikacja – ogólne aspekty systemów przesyłania informacji.  

Podstawowe pojęcia, ograniczenia i problemy, cel budowy systemu / 

sieci. (2godz.) 

2. Struktura systemów przesyłania informacji. 

Struktura systemu, jego elementy i ich właściwości; tryby komunikacji 

oraz typy i rodzaje transmisji; miara ilości informacji. (2 godz.) 

3. Sposoby (celowego) przekształcania sygnałów.  

Pasmo transmisyjne, modulacja i jej rodzaje, konwersja A/C – 

podstawowe pojęcia i jednostki. (4 godz.) 

4. Metody przeciwdziałania zakłóceniom transmisji. 

Rodzaje i klasyfikacja kodów; kodowanie źródłowe – kompresja 

informacji; kodowanie kanałowe, liniowe kody transmisyjne, metody 

szyfrowania informacji; kodowanie w systemie bez zakłóceń i 

z zakłóceniami transmisji. (4 godz.) 

5. Media transmisyjne — rodzaje, budowa i właściwości  

Rodzaje mediów i typy kanałów, budowa łączy kablowych i 

bezprzewodowych. (2 godz.) 

6. Systemy i sieci telekomunikacyjne.  

Proste systemy telekomunikacyjne; komutacja i metody doboru trasy, 

systemy transmisyjne; hierarchia w sieciach telekomunikacyjnych, 

ewolucja sieci dostępowych. (4 godz.) 

7. Obsługa ruchu telekomunikacyjnego.  

Podstawowe pojęcia, jednostki, modele; zagadnienie jakości obsługi.  

(2 godz.) 

8. Systemy i sieci radiokomunikacyjne. 

Radiokomunikacja ruchoma, systemy bezprzewodowe, cyfrowe sieci 

RTV. (4 godz.) 

9. Integracja usług telekomunikacyjnych.  

Usługi telekomunikacyjne i urządzenia końcowe (abonenckie) – 

potencjalne możliwości telekomunikacji, integracja usług i nowe 



możliwości komunikacji, optymalizacja jakości usług. (2 godz.) 

11. Normalizacja w telekomunikacji  

Standaryzacja, zagadnienia prawne i ekonomiczne. (2 godz.) 

12. Kierunki rozwoju systemów i sieci telekomunikacyjnych (2 godz.) 

 

 Ćwiczenia laboratoryjne 

1. Cyfrowe modulacje ASK, FSK i PSK -3 godz. 

2. Transmisja w systemach cyfrowych. Kody transmisyjne - 3 godz. 

3. Zastosowanie kodów korygujących powstających błędów w kanale 

kodowanie kanałowe - 3 godz. 

4. Techniki zwielokrotnienia kanału - 3 godz. 

5. Infrastruktura sieciowa – realizacja połączeń kablowych i 

bezprzewodowych – 3 godz. 

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Hulicki Z.:  Podstawy Telekomunikacji: cz. I - Podstawy 

teletransmisji i komutacji, Wyd. AGH, Krakow, 2001 r. 

2. Wesołowski K. Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, 

WKŁ, 2003 

3. Jajszczyk A.: Wstęp do telekomutacji, WNT, 1998 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W04++, EN1_W10+++, EN1_W18++, EN1_W19+, EN1_W21+, 

EN1_U01+, EN1_U03++, EN1_U06+, EN1_U08+, EN1_U13++, 

EN1_K01+, EN1_K03+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 15 h (zajęcia praktyczne) 

 konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5 h 

2 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca  

z podręcznikiem) oraz przygotowanie sprawozdań: 25 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 

(pogłębianie wiedzy z podręczników): 25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 100 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Systemy i sieci telekomunikacyjne 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK12 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Kierunkowy 

8 Rok studiów 2 

9 Semestr 4 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/15 

12 Koordynator   dr inż. Jacek Jasielski 

13 Prowadzący dr inż. Jacek Jasielski 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość technologii informacyjnych 

18 Efekty kształcenia 

 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

fal elektromagnetycznych i ich propagacji, w tym wiedzę niezbędną 

do zrozumienia generacji, przewodowego i bezprzewodowego 

przesyłania informacji oraz detekcji sygnałów w paśmie wysokich 

częstotliwości; 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci 

komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do 

instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących 

do przetwarzania informacji, w tym symulacji i projektowania; 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji oraz 

systemów i sieci telekomunikacyjnych; 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład 

sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych, oraz 

konfigurowania tych urządzeń w sieciach lokalnych; 

 Zna podstawowe pojęcia z zakresu telekomunikacji, przedstawiania 

sygnałów telekomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości; 

zna cechy transmisji analogowych i cyfrowych; właściwości kanału 

telekomunikacyjnego; rolę kodowania, modulacji i kryptografii 

 Zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci 

telekomunikacyjnych, i funkcje specyficzne dla każdej warstwy dla 

wybranych urządzeń sieciowych 

 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach 

rozwojowych elektroniki i telekomunikacji 

 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji tego zadania 

 Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia 

kompetencji zawodowych 



 Potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania 

sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki 

analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i 

programowe 

 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami 

umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości 

charakteryzujących elementy i układy elektroniczne, a także sieci 

optyczne, kablowe i bezprzewodowe 

 Potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary 

charakterystyk ruchowych, a także ekstrakcję podstawowych 

parametrów charakteryzujących, elementy tworzące sieci 

telekomunikacyjne; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie 

liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć 

właściwe wnioski 

 Potrafi zaprojektować proces testowania elementów analogowych i 

cyfrowych układów elektronicznych i prostych systemów 

elektronicznych, telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych, 

protokołów sieciowych oraz — w przypadku wykrycia błędów — 

przeprowadzić ich diagnozę 

 Potrafi zaprojektować prostą linię transmisji bezprzewodowej 

korzystając ze specjalizowanego oprogramowania 

 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do 

rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla 

elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe 

metody i narzędzia 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia 

drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 

działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z 

tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika, 

wykorzystanie tablicy i kredy do dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: praktyczne omówienie najważniejszych systemów i sieci 

telekomunikacyjnych oraz ich badanie z użyciem symulacji 

komputerowej. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Kolokwia 

2. Sprawozdania z laboratorium 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: pozytywna ocena z kolokwium (pod koniec semestru). 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających oraz oceny z opracowanych 

sprawozdań. 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ww. dwóch ocen 

cząstkowych. Jeśli jedna z tych ocen jest niedostateczna, to ocena 

końcowa także jest niedostateczna. W przypadku pozytywnej oceny 

końcowej może być ona podniesiona o 0,5 stopnia, jeśli student był 

aktywny na zajęciach laboratoryjnych.  

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Omówienie najbardziej znanych systemów i sieci telekomunikacyjnych. 

Problemy synchronizacji i sygnalizacji w sieciach telekomunikacyjnych. 



Podstawowe usługi telekomunikacyjne, urządzenia i media transmisyjne.  

Metody zapewniania jakości w sieciach telekomunikacyjnych. 

Omówienie aspektów niezawodności pracy sieci telekomunikacyjnych. 

Zastosowanie sieci Ethernet w sieciach szkieletowych. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (30 godzin) 

oraz ćwiczeń laboratoryjnych (30 godzin) 

 

WYKŁADY 

1. Podstawowe informacje na temat obszarów sieci, protokołów, 

modeli warstwowych oraz usług telekomunikacyjnych (2 godz.) 
Informacje na temat sposobu prowadzenia przedmiotu oraz 

warunków uzyskania zaliczenia. Klasyfikacja i atrybuty usług. 

Poziom i jakość usług. Model referencyjny ISO. Adresacja i 

numeracja. Definicja QoS (Quality of Service). Czynniki 

warunkujące QoS, wady i zalety. Sposoby zapewniania QoS. 

Protokoły komunikacyjne. Sterowanie w sieciach – obsługa wywołań, 

dobór trasy, realizacja połączenia i nadzór nad nim. Rola systemów 

sygnalizacji i zarządzania. 

2. Usługi telekomunikacyjne, urządzenia i media transmisyjne  (2 

godz.) 
Wymagania usług. Ewolucja VoIP. Tworzenie usług. Cykl życia 

usług. Media transmisyjne. Urządzenia końcowe. 

3. Kodowanie sygnałów  (2 godz.)  
Wprowadzenie.  Kodowanie źródła.  Kodowanie detekcyjne i 

korekcyjne.  Kodowanie kanałowe. Kodowanie liniowe.  Kodowanie 

szyfrujące.  Kryptografia asymetryczna i podpisy cyfrowe. 

4. Algorytmy ARQ. Protokoły znakowe. (2 godz.). 

Omówienie protokołów ARQ (Automatic Repeat Request): SaW, 

GBN, SR. Porównanie wydajności pracy oraz zastosowanie. Przegląd 

protokołów znakowych: XMODEM, YMODEM, ZMODEM + 

odmiany, Kermit Bisync, DDCMP. 

5. System PCM, Synchronizacja i sygnalizacja w sieciach  (2 godz.) 
Sieci telefoniczne i  zintegrowane. Funkcje elementów sieci 

telekomunikacyjnej. Numeracja i adresacja. Techniki realizacji 

komutacji i transmisji. Synchronizacja pracy sieci. Modulacja 

impulsowo-kodowa. System PCM.  Protokoły komunikacyjne i 

systemy sygnalizacji. Techniki multipleksacji i komutacji 

6. Metody zapewniania jakości w sieciach telekomunikacyjnych (2 

godz.) 

Definicja sterowania dostępem. Rodzaje realizacji sterowania 

dostępem. Próg dostępu. Model usług zintegrowanych. Kontrakt 

ruchowy w ATM. Fair Queuing vs FIFO. Round-Robin. Deficit 

Round-robin. Earliest Due Date. Processor sharing. Bit-round Fair 

Queuing. Generalized Processor Sharing. Weighted Fair Queuing. 

Start-time Fair Queuing. Virtual clock. Self-Clocked Fair Queuing.  

7. Zarządzanie zajętością bufora. IntServ, DiffServ (2 godz.) 
Tail Drop. Drop on Full. RED. LQD. DRND. ALQD. Architektura 

IntServ. RSVP. Architektura DiffServ. 

8. Sieci dostępowe (2 godz.) 
Sieci xDSL. Sieci światłowodowe. Komórkowe systemy 

radiokomunikacji ruchomej. Sieci standardu IEEE 802.x.  

9. Podstawy techniki ATM (2 godz.) 
Ewolucja sieci szerokopasmowych. Terminale szerokopasmowe, 

proces generacji ruchu. Kanały i ścieżki wirtualne. Architektura 

protokołu ATM. Budowa i funkcjonalność urządzeń ATM. Interfejsy 

ATM, warstwa fizyczna i funkcjonalność. Sygnalizacja i zarządzanie 

w ATM. Adresacja. Klasy ruchu. Wsparcie dla realizacji usług 



multimedialnych ze zdefiniowanym poziomem QoS. Funkcje AAL. 

Wersje AAL. Cechy zarządzania ruchem (TE) w ATM, podstawowe 

reguły: przydzielanie zasobów, klasy ruchu, CAC, UPC, stosowanie 

ścieżek i kanałów wirtualnych, kontrakt ruchowy, zaawansowane 

mechanizmy TE. Koncepcja pasma wirtualnego. 

10. Sieci Frame Relay. (2 godz.). 

Omówienie urządzeń w sieci Frame Relay: przełączniki, routery i 

FRAD’y. Struktura połączeń. Mechanizm cieknącego wiadra. 

Mechanizmy sterowania przeciążeniem. QoS i CoS w sieci Frame 

Relay. Protokół Inverse ARP. Przegląd komend konfiguracyjnych.  

11. Ethernet w sieciach szkieletowych. (2 godz.). 

Sieci wirtualne VLAN. IEEE 802.1Q. IEEE 802.1ad. IEEE 802.1ah. 

IEEE 802.1Qay. Ewolucja sieci Ethernet: metro Ethernet i carrier 

Ethernet. 

12. Podstawowe informacje o technice MPLS (2 godz.) 
Motywacja wprowadzenia techniki MPLS. Stosowanie ścieżek LST, 

mechanizmy tworzenia ścieżek. Specyfika zarządzania ruchem w 

MPLS, 

13. Podstawowe informacje o technice GMPLS (2 godz.) 
Ewolucja sieci od MPLS do GMPLS. Cechy etykiety uogólnionej. 

Protokoły trasowania i sygnalizacji w GMPLS, CR-LDP oraz RSVP-

TE. Rola Link Management protocol. (LMP). Typy interfejsów i 

sposób kodowania etykiet. 

14. Podstawowe aspekty niezawodności sieci  (2 godz.) 
Podstawowe definicje i parametry Ewolucja sieci od MPLS do 

GMPLS. Cechy 

15. Podsumowanie, perspektywy rozwoju sieci szerokopasmowych (2 

godz.)  
Aspekty budowy wieloprotokołowych i wielousługowych sieci 

operatorskich. Sieci optyczne w standardzie OTN. Sieci optyczne 

OBS, OPS, OCS. Podstawowe aspekty niezawodności sieci. Kierunki 

rozwoju sieci szerokopasmowych. Konwergencja sieci, sieci NGN, 

ewolucja Internetu nowej generacji. 

 

ĆWICZENIA LABORATORYJNE 

Symulacja komputerowa sieci telekomunikacyjnych. Projektowanie 

modelu (1h). Dobór parametrów symulacji (1h). Źródła ruchu (1h). 

Łączenie sieci telekomunikacyjnych (1h). Analiza statystyczna 

uzyskanych wyników (1h). Optymalizacja pracy sieci 

telekomunikacyjnych (1h). Badanie sieci ATM (2h). Analiza metod 

równoważenia obciążenia w sieci (2h). Badanie sieci FDDI (2h). Badanie 

sieci Frame Relay (2h). Sprawdzenie wiadomości (1h). 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Rekomendacje ITU-T, dokumenty IETF oraz standardy IEEE  

2. Rainer Handel, Manfred N. Huber, Stefan Schroder, ATM 

Networks. Concepts, protocols, applications, Addison-Wesley, 

Third Edition, 1998. 

3. B. S. Davie, Y. Rekhter. „MPLS. Technology and Applications, 

Morgan Kaufman Publishers, 2000. 

4. Rekomendacja ITU-T G711, G726 

5. W. Kabaciński: Standaryzacja w sieciach ISDN, Wydawnictwo 

Politechniki Poznańskiej, wydanie IV, Poznań 2001. 

6. G. Held: Data Communications Networking Devices. John Wiley 

& Sons, 2001. 

7. X. Xiao,  Technical, Commercial, and Regulatory Challenges of 

QoS, Morgan Kaufmann Publishers, 2008 

8. M. Welzl. Network Congestion Control. John Wiley & Sons. Ltd, 

England, 2005\ 



9. S. Alvarez, QoS in IP/MPLS Networks, Cisco Press, 2006. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W04+, EN1_W09++, EN1_W10+++, EN1_W11+, EN1_W18+, 

EN1_W19++, EN1_W21+, 

EN1_U03+, EN1_U06+, EN1_U08+, EN1_U09+, EN1_U11+, 

EN1_U13+, EN1_U14++, EN1_U17+, EN1_U20+, EN1_U23+, 

EN1_U27+, 

EN1_K01+, EN1_K02+, EN1_K04+ 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 15 h (zajęcia praktyczne) 

 konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

2 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 

podręcznikiem): 25 h 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia i kolokwiów 

(pogłębianie wiedzy z podręczników): 25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 100 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Sieci komputerowe 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK13 

5 Kod Erasmusa 11.3 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Kierunkowy 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30, E 

12 Koordynator   dr inż. Władysław Iwaniec 

13 Prowadzący dr inż. Władysław Iwaniec 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Tak 

17 Wymagania wstępne Znajomość obsługi sprzętu komputerowego 

18 Efekty kształcenia 

 Zna zasady funkcjonowania lokalnych i rozległych sieci 

komputerowych. 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład 

sieci teleinformatycznych 

 Zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci 

komputerowych, i funkcje specyficzne dla każdej warstwy dla 

wybranych urządzeń sieciowych 

 Potrafi opracować metody testowania sieci komputerowych oraz w 

przypadku wykrycia błędów – przeprowadzić ich diagnozę. 

 Posiada umiejętność konfigurowania sprzętu w sieciach 

komputerowych. 

 Potrafi administrować sieciami lokalnymi i rozległymi. 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia 

drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 

działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z 

tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład – prezentacje w programie PowerPoint, dodatkowe wyjaśnienia 

przy użyciu tradycyjnych środków prezentacji 

Laboratorium – realizowanie ćwiczeń na sprzęcie sieciowym firmy Cisco, 

tworzenie i testowanie różnych konfiguracji sieciowych 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Wykład – egzamin 

Laboratorium – kolokwia sprawdzające aktualny stan wiedzy studentów 



21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny z 

ćwiczeń laboratoryjnych oraz zdanie egzaminu. 

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie zaplanowanych 

ćwiczeń oraz zdanie kolokwium końcowego.  

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Model OSI/ISO. Typy sieci komputerowych. Fizyczne interfejsy. 

Protokoły warstwy łącza danych. Protokoły wielodostępowe. 

Lokalne i miejskie sieci komputerowe. Rozległe sieci 

komputerowe. Zalecenia ITU-T X.25 and X.75. Frame relay. Dobór 

tras i sterowanie przepływem. Protokoły transportowe. Protokoły 

dla realizacji aplikacji. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykłady. 

Cykl obejmuje 15 wykładów po 2 godz. Lekcyjne. Program: 

1. Podstawowy podział sieci ze względu na obszar, komunikację. 

Elementy składowe sieci lokalnych. Topologie sieci lokalnych. 

Zalety i wady różnych topologii. 

2. Omówienie modelu warstwowego OSI/ISO. Organizacje 

definiujące standardy. Sens podejścia warstwowego, przedmiot 

poszczególnych warstw. Pojęcie protokołu, architektury sieci. 

3. Warstwa fizyczna i łącza danych. Adresy sprzętowe. Gruby i 

cienki Ethernet – fizyczne elementy składowe. Ramki Ethernet. 

CSMA/CD. Funkcje warstwy fizycznej. Enkapsulacja danych 

4. Architektury pierścieniowe. Token Ring i FDDI – 

wykorzystanie światłowodów. Formaty ramek TR i FDDI. 

5. Idea intersieci i model jej architektury. Adresy w intersieci. 

Adresowanie IP – warstwa sieciowa. Przydzielanie adresów, 

klasy adresów. Pętla zwrotna. Protokół ARP. Kapsułkowanie 

datagramu. MTU. 

6. Protokoły warstwy sieciowej i transportowej. Trasowanie IP. 

Trasowanie etapami. Algorytm wybierania trasy. Komunikaty 

ICMP. Proxy ARP. NAT. Maska podsieci. 

7. Sieci szkieletowe. Arpanet. Rutery podstawowe i poboczne. 

Algorytm wektor-odległość. Komunikaty GGP. System 

autonomiczny. Protokół EGP oraz IGP. Komunikaty OSPF i 

RIP. Ramki tych komunikatów. 

8. Stos protokołów warstwy transportowej – TCP/IP. Protokół i 

format komunikatów UDP. Kapsułkowanie UDP. 

Przyporządkowanie portów usługom. Połączenia TCP. 

Potwierdzanie z retransmisją. Protokół przesuwającego się 

okna. 

9. Sieci rozległe WAN.  Elementy składowe. Urządzenia 

transmisji i sprzęt komunikacyjny. Przegląd topologii sieci 

WAN. Sieci i łącznice ATM. Modele sieci ATM.  Elementy 

sieci X.25 

10. Inicjowanie działania sieci. Protokoły określające miejsce 

komputera w sieci – BOOTP. Dynamiczny przydział adresów – 

DHCP, format komunikatu. Rozproszony system nazw domen 

– DNS, organizacja i działanie tego systemu. 

11. Zasady bezpieczeństwa sieciowego. Polityka zarządzania 

informacją. Uwierzytelnianie. Zapora ogniowa. Strefa 

bezpieczeństwa. Szyfrowanie. System łańcuch certyfikatów. 

SSL. 



12. Programy użytkowe do pracy na odległym komputerze. 

Protokół Telnet. Negocjowanie opcji. Program Rlogin. 

Architektura klient – serwer, zasady wsółpracy. 

13. Warstwy aplikacji – programy użytkowe: FTP, TFTP, Protokół 

i implementacja NFS. 

14. Bezprzewodowe sieci lokalne. Bezprzewodowe łączenie stacji i 

koncentratorów. Technologie transmisji Standard IEE 902.11. 

Właściwości widma elektromagnetycznego. Łączność przy 

pomocy podczerwieni. Bluetooch. 

15. Administrowanie siecią komputerową. Logowanie, konta 

użytkowników, grup. Zarządzanie zasobami sprzętowymi i 

pamięciowymi. Instalowanie oprogramowania. Przegląd 

narzędzi do zarządzania siecią. 

 

Laboratorium. 

Obejmuje 15 zajęć po 2 godz. Lekcyjne. Program: 

1. Podstawowe programy diagnostyczne – ping, finger, traceroute,  

Visual Route 

2. Badanie właściwości sieci TR i FDDI dla różnych parametrów 

– program symulacyjny 

3. Badanie właściwości sieci ethernet dla różnych parametrów 

przy pomocy programu symulacyjnego – kolizje pakietów 

4. Badanie protokołu arp oraz program netstat 

5. Kolokwium sprawdzające 

6. Posługiwanie się programem ipconfig w systemie windows 

7. Konfigurowanie interfejsów sieciowych i budowa małej sieci 

ethernet 

8. Konfigurowanie rutera Cisco 

9. Konfigurowanie przełącznika sieciowego 

10. Kolokwium sprawdzające 

11. Rozproszony system nazw domen – DNS – konfigurowanie 

serwera DNS 

12. Zasady adresowania IP – podział na podsieci – maskowanie i 

trasowanie podstawowe 

13. Konfigurowanie zapory ogniowej – iptables w systemie Linux 

14. Aplikacje sieciowe – konfigurowanie serwerów http oraz ftp 

15. Kolokwium sprawdzające 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Mark Sportack „Sieci komputerowe, wyd. Helion, Gliwice 

1998 

2. Douglas E. Comer „Sieci komputerowe TCP/IP” wyd. Nauk.-

Techn. Warszawa 1998 

3. Computer Networks and Open System, Addison-Wesley, 1996 

4. Zalecenia ITU T. 

Materiały z wykładów 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W09++, EN1_W11++, EN1_W19++, 

EN1_U06+, EN1_U09+, EN1_U13+, EN1_U14++, EN1_U23+++, 

EN1_K01+, EN1_K02+, EN1_K04+ 

26 Sposób określenia liczby 2,5 pkt ECTS: 



punktów ECTS  Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

1,5 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 

podręcznikiem): 20 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 

(pogłębianie wiedzy z podręczników): 20 h 

Łączny nakład pracy studenta: 105 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

1,5 (40 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Optoelektronika 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK14 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Kierunkowy 

8 Rok studiów 2 

9 Semestr 4 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/15, E 

12 Koordynator   dr inż. Jan Koprowski 

13 Prowadzący dr inż. Jan Koprowski 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość podstaw rachunku różniczkowego i całkowego 

Znajomość podstaw optyki, fizyki ciała stałego i półprzewodników,  

Znajomość podstaw teorii obwodów 

Znajomość budowy i działania złącza półprzewodnikowego 

18 Efekty kształcenia 

 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

fotoniki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia fizycznych 

podstaw działania systemów telekomunikacji optycznej oraz 

optycznego zapisu i przetwarzania informacji; 

 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

zasad działania elementów optoelektronicznych oraz wybranych 

systemów optoelektronicznych 

 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas 

potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i 

zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów 

 Ma umiejętność samokształcenia się w zakresie optoelektroniki. 

 Potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary 

charakterystyk elektrycznych i optycznych elementów 

optoelektronicznych 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika, dodatkowe 

objaśnienia i rozwinięcia przy pomocy tablicy i kredy lub pisaka. 

Laboratorium: praktyczne omówienie najważniejszych zagadnień 

tematu. Przykłady pomiarów. Interaktywny udział studentów w 

rozwijaniu poruszanych zagadnień. Krótkie sprawdziany pisemne. 



20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Egzamin 

2. Sprawozdanie z ćwiczeń 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Obecność i czynny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych. Zaliczenie 

sprawdzianów. Opanowanie podstawowego zakresu materiału. 

Pozytywny wynik egzaminu. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Wykład.(30 g.) 

1. Materiały dla optoelektroniki i zjawiska w nich zachodzące (4 g.)  

2. Półprzewodnikowe źródła światła (9 g.)  

3. Fotodetektory i fotogniwa (4 g.).  

4. Podstawy, budowa i właściwości światłowodów (5g.).  

5. Displeje i przetworniki obrazu (4 g.).  

6. Urządzenia oparte na zjawisku fotoemisji (2 g.).  

7. Systemowa aplikacja - Standard CD. (2 g) 

 

Ćwiczenia laboratoryjne. (15 g.) 

1. LED.(4 g.)  

Budowa i działanie diod LED. Aplikacje. Ledy sygnalizacyjne, 

optoizolatory, piel barwny, Led biały. Led podczerwony Burrusa. 

2. Laser półprzewodnikowy.(4 g.) 

Budowa i działanie lasera półprzewodnikowego. Właściwości światła 

emitowanego. Aplikacje. 

3. Fotodetektor i fotoogniwo, fotoogniwo słoneczne.(3 g.) 

Fotodetektor p-i-n, budowa i działanie. Budowa fotoogniwa 

słonecznego. Aplikacje. 

4. Światłowód.(4 g.) 

Budowa i działanie prostego światłowodu. Parametry i właściwości 

światłowodów wielodomowych. Pomiary tłumienia w funkcji 

długości fali światła propagującego. 

 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykład.(30 g.) 

1. Materiały dla optoelektroniki i zjawiska w nich zachodzące (4 g.) – 

Materiały do budowy półprzewodnikowych źródeł i detektorów 

światła. Model energetyczny, znaczenie przerwy energetycznej. 

Możliwości dobierania szerokości przerwy energetycznej w 

szczególności dla związków III-V grupy układu okresowego. 

Oddziaływanie światła i materii w półprzewodnikach – absorpcja i 

emisja, fotony, elektrony, fonony. Warunki emisji promienistej w 

półprzewodniku. Rodzaje przerw energetycznych, przerwa skośna i 

prosta. Zasada zachowania pędu w procesie rekombinacji 

promienistej. Efektywność rekombinacji promienistej. Ogólne 

rozważania Einsteina na temat emisji i absorpcji w materii, warunek 

równowagi. Emisja spontaniczna, emisja wymuszona. Warunki 

rozkładu boltzmanowskiego i antyboltzmanowskiego, inwersja 

obsadzeń, wzmacnianie światła, akcja laserowa. Rola gęstości 

widmowej mocy światła. Dodatnie sprzężenie zwrotne, rezonans 

optyczny, budowa i właściwości rezonatora Fabry-Perot. 

2. Półprzewodnikowe źródła światła (9 g.) Budowa i zasada działania 

diody elektroluminescencyjnej LED (2 g.). Równania bilansu dla 

LED. Rola heterozłącza w półprzewodnikowych źródłach światła. 

Właściwości użytkowe LED. Charakterystyka robocza, właściwości 

modulacyjne i termiczne LED. Właściwości światła emitowanego 

przez LED. Laser półprzewodnikowy Równania bilansu dla lasera 

półprzewodnikowego. Budowa lasera półprzewodnikowego o 

strukturze paskowej i podwójnym heterozłączu. Właściwości 

użytkowe- elektryczne i optyczne lasera. Charakterystyki robocze, 

zależności termiczne, właściwości modulacyjne. Porównanie 



właściwości światła emitowanego przez LED i laser 

półprzewodnikowy. Laser o pionowej wnęce VCSEL – budowa, 

specyfika właściwości użytkowych. Podstawowe problemy i 

konstrukcje laserów. Sprzężenie optyczne pomiędzy laserem i 

światłowodem. Układy elektroniczne współpracujące z 

półprzewodnikowymi źródłami światła. Problem termicznej 

stabilizacji punktu pracy. Szumy w laserze. Procesy degradacyjne w 

LED i laserach półprzewodnikowych. Inne typy laserów Lasery ciała 

stałego rubinowy,  Nd:YAG i Nd:YVO4. Laser DPSSL z 

podwajaniem częstotliwości emitowanego światła. 

3. Fotodetektory i fotogniwa (4 g.). Fotodetektor złączowy p-n. 

Absorpcja światła, efekt rozdzielania nośników, fotoprąd. Struktura 

p-i-n. Czułość i efektywność kwantowa. Charakterystyka U/I 

fotodiody p-i-n .Zależność chromatyczna czułości. Właściwości 

dynamiczne, charakterystyka częstotliwościowa fotodiody p-i-n. 

Odczyt i przetwarzanie prądu z fotodiody – układy 

przedwzmacniaczy. Konstrukcja i właściwości fotodiody z 

heterozłączem. Fotodioda lawinowa. Zjawiska, budowa i podstawowe 

parametry. Szumy w fotodiodach p-i-n i lawinowej. Fotoogniwa. 

Fotoogniwo pomiarowe monolityczne. Budowa, właściwości, 

charakterystyki opto-elektroniczne. Fotoogniwo słoneczne. Zjawisko 

fotowoltaiczne, materiały, struktury i budowa ogniw. Charakterystyki 

prądowo-napięciowe. Modele zastępcze. Właściwości chromatyczne i 

sprawność energetyczna ogniw. 

4. Podstawy, budowa i właściwości światłowodów (5g.). Zjawisko 

całkowitego wewnętrznego odbicia, jako mechanizm działania 

światłowodu. Apertura numeryczna. Rozchodzenie się światła w 

światłowodzie – mody jako rozwiązania równań propagacyjnych. 

Współzależności apertury numerycznej, wymiarów geometrycznych, 

konstrukcji, parametrów optycznych i warunków propagacji fal. 

Światłowód wielomodowy, dyspersja międzymodowa i jej skutki. 

Światłowód wielodomowy gradientowy, światłowód jednomodowy. 

Budowa, podstawowe właściwości i parametry użytkowe. 

Mechanizmy tłumienia światła, absorpcja i rozpraszanie Rayleigha i 

ich skutki. Dyspersja chromatyczna w światłowodach i jej wpływ na 

możliwości pasmowe transmisji. Charakterystyka porównawcza 

światłowodów. Nietelekomunikacyjne zastosowania światłowodów. 

Optyka włóknista, obrazowód. 

5. Displeje i przetworniki obrazu (4 g.). Rys historyczny – lampa 

oscyloskopowa i obrazowa. Współczesne rozwiązania - Displej z 

pikselami LED. Displeje LCD – zjawiska i materiały do konstrukcji 

wyświetlaczy LCD. Właściwości materiałów ciekłokrystaliczych. 

Rozpraszanie dynamiczne, nematyk skręcony. Budowa i właściwości 

wyświetlacza barwnego LCD. Półprzewodnikowe przetworniki 

obrazów. Budowa elementu ładunkowego CCD, zasada działania, 

sterowanie i odczyt sygnału. Struktury analizujące obraz 

dwuwymiarowy – linijka i matryca. Systemy sterowania i odczytu 

sygnału. Struktury CMOS – porównanie obydwu kategorii. 

6. Urządzenia oparte na zjawisku fotoemisji (2 g.). Zjawisko fotoemisji. 

Właściwości i materiały fotokatod. Fotopowielacz próżniowy, 

budowa, zasada działania, właściwości. Wzmacniacze i przetworniki 

obrazu. Noktowizor. Fotopowielacz półprzewodnikowy SiPM . 

Budowa, zasad działania. Właściwości, parametry, układy odczytu 

sygnału. 

7. Systemowa aplikacja (2 g.) Standard CD. Specyfika i zasada budowy 

płyty CD. Rola kodowania sygnału na płycie - CIRC. System odczytu 

płyty, laserowa głowica odczytująca. Metody ogniskowania, 



śledzenia ścieżki i odczytu danych. Korekcja błędów odczytu. Zapis 

na płytach. Specyfika płyt DVD, Blue-Ray. 

 

Ćwiczenia laboratoryjne. (15 g.) 

1. LED.(4 g.) Badanie mikroskopowe i omówienie budowy, materiałów, 

właściwości emisyjnych diod LED sygnalizacyjnych oraz diody o 

konstrukcji Burrusa do aplikacji światłowodowej. Pomiary i 

porównanie charakterystyk I/U oraz roboczych diod LED o różnych 

barwach emitowanego światła. Biała dioda LED.Podstawowe 

aplikacje. Pixel barwny zbudowany z diod RGB – budowa, zasilanie, 

możliwości sterowania jasnością i barwą świecenia. Displeje oparte 

na diodach LED. Displej numeryczny siedmiosegmentowy i matryca, 

metody sterowania. Optoizolatory – budowa, przegląd konstrukcji. 

Pomiar podstawowych właściwości róznych typów optoizolatorów. 

2. Laser półprzewodnikowy.(4 g.) Badanie mikroskopowe i omówienie 

budowy lasera półprzewodnikowego, rola wbudowanego monitora, 

emisja światła, zakres emisji spontanicznej i wymuszonej, obserwacja 

i omówienie efektu spekli powstających w obszarze emisji 

wymuszonej. Badanie mikroskopowe lasera dedykowanego do 

transmisji światłowodowej. Pomiar charakterystyki roboczej i 

wrażliwości termicznej emisji. Pomiary widm laserów i ich 

termicznej wrażliwości. Obserwacja i porównanie widm lasera 

wielodomowego i jednomodowego. Szum modowy.  

3. Fotodetektor i fotoogniwo, fotoogniwo słoneczne.(3 g.) Fotodetektor 

p-i-n, budowa, pomiar charakterystyk U/I dla różnych mocy 

oświetlających, wyznaczenie rezystancji dynamicznej w zakresie 

polaryzacji wstecznej. Budowa fotoogniwa słonecznego z krzemu 

polikrystalicznego i cienkowarstwowego. Pomiary charakterystyk U/I 

obydwu typów ogniw dla różnych oświetleń, wyznaczenie 

współczynników F.F., elektroniczne układy współpracujące z 

ogniwami słonecznymi, automatyzacja efektywności - pomiar mocy 

dostarczonej w zależności od oświetlenia. 

4. Światłowód.(4 g.)Obserwacja efektu całkowitego wewnętrznego 

odbicia, pokazowe struktury światło wiodące. Demonstracja efektu 

granicznego kąta akceptacji, efekt wyciekania światła ze struktury. 

Światłowód plastikowy i plastikowo-szklany – obserwacja 

przewodzenia światła widzialnego, pomiar apertury numerycznej, 

pokaz wpływu warunków sprzężenia ze źródłem na propagację grup 

modowych, efekt separacji grup modowych. Światłowód szklany 

telekomunikacyjny, wielodomowy gradientowy. Mikroskopowa 

obserwacja struktury. Demonstracja wpływu rozpraszania Rayleigha 

na tłumienie w światłowodzie - pomiary tłumienia w funkcji długości 

fali światła propagującego 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. B.E.A. Saleh,  M.C.Teich – Fundamentals of Photonics – Wiley 2007. 

2. J.Siuzdak – Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej – 

WKŁ 1999. 

2. K.Booth – Optoelektronika – WKŁ 2001. 

3. G.Einarsson – Podstawy telekomunikacji światłowodowej – WKŁ 

1998. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W03++, EN1_W12++, 

EN1_U02+, EN1_U06+, EN1_U12++, EN1_U11, 

EN1_K01+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 15 h (zajęcia praktyczne) 



 konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

2 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 

podręcznikiem): 25 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 

(pogłębianie wiedzy z podręczników): 25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 100 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK15 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 5 

7 Rodzaj modułu Kierunkowy 

8 Rok studiów 2 

9 Semestr 4 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30, E 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński 

13 Prowadzący prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość podstaw matematyki (w szczególności algebry i analizy 

funkcjonalnej), metod numerycznych oraz programowania w języku 

Matlab. 

18 Efekty kształcenia 

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia stosowane w cyfrowym 

przetwarzaniu sygnałów. 

 Zna i rozumie działanie podstawowych algorytmów 

wykorzystywanych do analizy (np. częstotliwościowej) i 

przetwarzania (np. filtracji) sygnałów cyfrowych. 

 Ma podstawową wiedzę w zakresie implementacji programowej i 

sprzętowej algorytmów przetwarzania sygnałów cyfrowych. 

 Potrafi stosować poznane metody i algorytmy w analizie i 

przetwarzaniu sygnałów cyfrowych. 

 Potrafi implementować podstawowe algorytmy przetwarzania 

sygnałów cyfrowych w języku Matlab. 

 Potrafi ocenić złożoność obliczeniową wykorzystywanych 

algorytmów przetwarzania sygnałów. 

 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. 

 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 

działalności inżyniera. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika, pisanie 

programów w języku Matlab na oczach studentów, wykorzystanie tablicy 

i kredy do dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: praktyczne omówienie najważniejszych, wybranych 

algorytmów analizy i przetwarzania sygnałów cyfrowych podanych na 

wykładzie oraz ich zastosowań - implementacja programowa algorytmów 

w języku Matlab i ich testowanie. 



20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Egzamin 

2. Kolokwia 

3. Działające programy z laboratorium 

4. Sprawozdania 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających oraz oceny z napisanych 

programów. 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ww. dwóch ocen 

cząstkowych. Jeśli jedna z tych ocen jest niedostateczna, to ocena 

końcowa także jest niedostateczna. W przypadku pozytywnej oceny 

końcowej może być ona podniesiona o 0,5 stopnia, jeśli student był 

aktywny na zajęciach laboratoryjnych.  

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Podstawy analizy i przetwarzania sygnałów cyfrowych. Klasyfikacja 

sygnałów. Analiza sygnałów i obrazów w dziedzinie czasu i 

częstotliwości. Funkcja korelacji, transformacja Fouriera, filtracja. 

Wybrane zastosowania. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

 

Zajęcia prowadzone w ramach modułu mają postać wykładu (30 godzin 

lekcyjnych) oraz ćwiczeń laboratoryjnych/komputerowych (30 godzin 

lekcyjnych), wykonywanych w języku Matlab. 

 

WYKŁADY 

 

1. Konwersja A/C i C/A. Próbkowanie w czasie, kwantowanie wartości 

sygnału, szum kwantowania. Widma DtFT (symetria, okresowość) i 

DFT (symetria) sygnałów spróbkowanych. 

2. Szybka transformacja Fouriera (FFT). 

3. Optymalizacja analizy widmowej sygnałów z wykorzystaniem FFT: 

1x FFT - dwa widma, interpolacja poprzez dodawanie zer, 

przypomnienie roli funkcji okien. 

4. Dyskretne układy liniowe niezmienne w czasie, odpowiedź 

impulsowa, transformacja Z, transmitancja, charakterystyka 

częstotliwościowa, projektowanie filtrów cyfrowych metodą „zer i 

biegunów”. 

5. Projektowanie rekursywnych filtrów cyfrowych metodą 

transformacji biliniowej prototypowych filtrów analogowych. 

6. Projektowanie nierekursywnych filtrów cyfrowych metodą okien. 

Filtry specjalne projektowane metodą okien: Hilberta i 

różniczkujący. 

7. Szybkie algorytmy: szybki splot, sekcjonowany szybki splot, 

szybkie obliczanie funkcji autokorelacji i funkcji gęstości widmowej 

mocy, transformacja Chirp-Z (lupa w dziedzinie częstotliwości). 

8. Uogólnione twierdzenie o próbkowaniu. Dolnopasmowa wersja 

sygnału wąskopasmowego. Zmiana częstotliwości próbkowania. 

Interpolacja i decymacja sygnałów cyfrowych. Zespoły filtrów. 

9. Analiza widmowa sumy sygnałów sinusoidalnych tłumionych 

eksponencjalnie. Metody modelowania parametrycznego: Prony, 

LP-SVD, AR. 

10. Zastosowania analizy widmowej sygnałów: estymacja 

współczynników filtra traktu głosowego w koderach mowy. 

Algorytm Durbina-Levinsona. Kompresja i rozpoznawanie mowy. 

11. Identyfikacja odpowiedzi impulsowej (charakterystyki 

częstotliwościowej) liniowego układu lub kanału transmisji.  

12. Filtry adaptacyjne LMS. Filtr Wienera. Zastosowania. 

13. Liniowa estymacja rekursywna. Filtr RLS i filtr Kalmana. 



14. Podstawy analizy i przetwarzania obrazów. 

15. Wybrane zastosowania: kompresja audio, kompresja obrazów, 

modemy szerokopasmowe xDSL (OFDM). 

 

ĆWICZENIA LABORATORYJNE 

 

W module są prowadzone zajęcia laboratoryjne (komputerowe), w trakcie 

których studenci piszą programy obliczeniowe w języku Matlab. Treści 

tych zajęć ugruntowują i rozszerzają wiedzę przekazywaną podczas 

wykładów. 

 

1. Próbkowanie, kwantowanie, szum kwantowania. Widma DtFT i DFT 

sygnałów spróbkowanych. 

2. Algorytm szybkiej transformacji Fouriera (FFT). 

3. Optymalizacja analizy widmowej sygnałów z wykorzystaniem FFT, 

przypomnienie roli funkcji okien. 

4. Dyskretne układy liniowe niezmienne w czasie: projektowanie filtrów 

cyfrowych metodą „zer i biegunów”. 

5. Projektowanie rekursywnych filtrów cyfrowych metodą transformacji 

biliniowej filtrów analogowych. 

6. Projektowanie nierekursywnych filtrów cyfrowych metodą okien. 

Filtry specjalne: Hilberta i różniczkujący. 

7. Kolokwium. Szybkie algorytmy: szybki splot, funkcja autokorelacji i 

funkcja gęstości widmowej mocy. 

8. Projektowanie filtra interpolatora i decymatora cyfrowego. 

Podpróbkowanie i nadpróbkowanie sygnałów. 

9. Analiza widmowa sumy sygnałów sinusoidalnych tłumionych 

eksponencjalnie. Metody Prony, LP-SVD, AR. 

10. Estymacja współczynników filtra traktu głosowego w koderach 

mowy. Algorytm Durbina-Levinsona. 

11. Identyfikacja odpowiedzi impulsowej liniowego układu lub kanału 

transmisji. 

12. Filtry adaptacyjne LMS. Tłumienie echa, odszumianie, śledzenie 

częstotliwości metodą AR. 

13. Liniowa estymacja rekursywna. Filtr RLS: identyfikacja RLS 

współczynników układu liniowego. 

14. Kolokwium. Podstawy analizy i przetwarzania obrazów. Filtracja 2D, 

2D DCT. 

15. Kolokwium. Zaliczenie. 

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Podstawowa: 

5. T. Zieliński: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do 

zastosowań, WKŁ, Warszawa 2005, 2007, 2009. 

6. T. Zieliński: Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów. 

Wydział EAIiE, AGH, Kraków 2002, 2004. 

7. R. G. Lyons: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, 

WKŁ, 2000, 2009. 

 

Uzupełniająca: 

3. S. W. Smith: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. DSP, BTC, 2007. 

4. M. Owen: Przetwarzanie sygnałów w praktyce, WKŁ, 2009. 

M. Domański: Obraz cyfrowy, WKŁ, Warszawa 2010. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W13+++, EN1_W18+, EN1_W20+, 

EN1_U06+, EN1_U07+,  EN1_U08+++, EN1_U27+, 

EN1_K01+, EN1_K02+ 



26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

2,5 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 

podręcznikiem, pisanie własnych skryptów w Matlabie): 30 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 

(pogłębianie wiedzy z podręczników): 30 h 

Łączny nakład pracy studenta: 130 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (65 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Anteny i propagacja fal 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PK16 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Kierunkowy 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W30/, L/15 

12 Koordynator   dr hab. inż. Wiesław Ludwin 

13 Prowadzący dr hab. inż. Wiesław Ludwin 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość algebry i analizy wektorów.  

Zaliczone moduły Fizyka I i II 

18 Efekty kształcenia 

 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

fal elektromagnetycznych i ich propagacji, w tym wiedzę niezbędną 

do zrozumienia generacji, przewodowego i bezprzewodowego 

przesyłania informacji oraz detekcji sygnałów w paśmie wysokich 

częstotliwości; 

 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów 

elektrycznych, teorii sygnałów (metod ich przetwarzania) oraz 

technik antenowych 

 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji tego zadania 

 Rozumie potrzebę i potrafi się dokształcać. 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład oparty zarówno na slajdach, jak i tradycyjnych środkach 

prezentacji. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone na podstawie 

przygotowanych instrukcji i wymagające przedstawienia sprawozdania w 

formie elektronicznej. Dwa kolokwia zaliczeniowe, przeprowadzone w 

formie testu wielokrotnego wyboru i egzamin pisemny oraz ustny. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Egzamin 

2. Kolokwium 

3. Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest uzyskanie przez 

niego pozytywnej oceny z laboratorium. Aby zaliczyć laboratorium, 

należy być obecnym i przygotowanym do zajęć oraz wykonać wszystkie 

przewidziane dla modułu ćwiczenia, a także sporządzić z nich 



sprawozdania. Aby zaliczyć moduł, należy poprawnie opracować 

sprawozdania ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz uzyskać 

pozytywne oceny z dwóch kolokwiów zaliczeniowych, 

przeprowadzonych w formie testu wielokrotnego wyboru i zdać egzamin. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

WYKŁADY: Radiowy zespół nadawczo-odbiorczy. Rola anteny w torze 

radiowym. Jednostki i stałe fizyczne układu MKSA. Pole i fala 

elektromagnetyczna. Klasyfikacja ośrodków i ich parametry. Równania 

Maxwella w nieograniczonej, jednorodnej i stacjonarnej troposferze dla 

sinusoidalnie zmiennej w czasie fali płaskiej. Polaryzacja fali 

elektromagnetycznej TEM. Fale elektromagnetyczne na granicy dwóch 

ośrodków. Wpływ troposfery i jonosfery na propagację fal radiowych. 

Uogólnione równanie Poissona. Dipol Hertza i dipol elementarny. 

Charakterystyki i parametry elektryczne anten. Diagramy kierunkowe, 

zysk energetyczny, kąt połowy mocy, impedancja wejściowa, długość i 

powierzchnia skuteczna. Problemy dopasowania impedancyjnego anteny, 

fidera i odbiornika. Współczynnik fali stojącej. Dipol liniowy 

symetryczny prosty, pętlowy i motylkowy. Dipole półfalowe, całofalowe 

i dłuższe. Łączenie dipoli w grupy. Impedancja wzajemna dipoli w grupie 

antenowej. Anteny Uda–Yagi. Anteny adaptacyjne. Wpływ ziemi na pole 

promieniowania anten.  

ĆWICZENIA LABORATORYJNE: Programy wspomagające 

modelowanie, projektowanie i analizę anten i układów anten liniowych 

zasilanych prądem sinusoidalnie zmiennym. Zastosowanie programu 

komputerowego EZNEC do modelowania i analizy dipola półfalowego 

prostego, pętlowego i motylkowego, grupy antenowej złożonej z dwóch 

dipoli  prostych oraz anteny Uda-Yagi przeznaczone do odbioru 

programów TV. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (30 godz.) 

oraz ćwiczeń laboratoryjnych (15 godz.). 

 

WYKŁADY 

1. Wprowadzenie (2 godz.) 
Funkcje anteny w radiowym zespole nadawczo-odbiorczym. Skalary 

i wektory. Układy współrzędnych. Operacje na wektorach. Algebra i 

analiza wektorów. 

2. Pole i fale elektromagnetyczne w różnych ośrodkach (2 godz.) 
Definicja pola elektromagnetycznego. Podział pól 

elektromagnetycznych. Pola dynamiczne sinusoidalnie zmienne. 

Klasyfikacja ośrodków. Właściwości próżni, troposfery i jonosfery. 

3. Model matematyczny pola EM (2 godz.) 

Równania Maxwella. Fala elektromagnetyczna płaska. Fala płaska 

sinusoidalnie zmienna w dielektryku stratnym. Rozwiązanie równania 

Helmholtza i jego właściwości. Fale TEM, TM, TE. 

4. Właściwości fali TEM (2 godz.) 
Współczynnik propagacji. Impedancja właściwa ośrodka. 

Płaszczyzna stałej fazy. Długość fali elektromagnetycznej. 

Polaryzacja fal TEM. Zasada zachowania energii w polu EM i wektor 

Poyntinga. Strumień gęstości mocy fali TEM. 

5. Fala TEM na granicy dwóch ośrodków (2 godz.) 
Prawo odbicia i załamania. Zjawisko całkowitego wewnętrznego 

odbicia. Płaszczyzna stałej fazy i stałej amplitudy. Współczynnik 

odbicia i kąt Brewstera. 

6. Pole promieniowania anteny (4 godz.) 
Potencjał wektorowy pola indukcji magnetycznej. Uogólnione 

równanie Poissona i jego rozwiązanie w przestrzeni nieograniczonej. 

Dipol idealny (dipol Hertza). Pole bliskie i dalekie. Pole 

promieniowania dipola liniowego o dowolnym rozkładzie prądu. 



Definicja strefy dalekiej. Kryterium Rayleigha. 

7. Charakterystyki i parametry elektryczne anten nadawczych (4 

godz.) 
Diagramy kierunkowe pola i mocy. Strumień gęstości bryłowej 

mocy. Unormowany diagram kierunkowy promieniowania pola i 

mocy. Listek główny i listki boczne. Kąt połowy mocy. Przykłady 

anten. Moc zespolona i moc czynna promieniowana przez antenę. 

Rezystancja promieniowania. Impedancja wejściowa. Długość 

skuteczna. Zysk kierunkowy i energetyczny anteny nadawczej. 

Współczynnik sprawności energetycznej anteny. Szerokość pasma 

pracy anteny. 

8. Charakterystyki i parametry elektryczne anten odbiorczych (4 

godz.) 
Unormowany diagram kierunkowy pola i mocy. Powierzchnia 

skuteczna anteny. Zasada wzajemności. Zagadnienie mocy czynnej 

dostarczanej do anteny odbiorczej. Fidery – linie zasilające: linia 

symetryczna, kabel koncentryczny 75 i 50 , falowody WR, EW i 

WC. Fala stojąca i WFS. Dopasowanie impedancyjne. 

9. Dipole liniowe zasilane symetrycznie (4 godz.) 
Dipol prostoliniowy zasilany symetrycznie. Przykłady diagramów 

kierunkowych promieniowania pola i mocy. Długość skuteczna. 

Impedancja wejściowa i promieniowania. Współczynnik skrócenia 

dla dipola liniowego. Dipol pętlowy. Impedancja wzajemna dwóch 

dipoli liniowych. 

10. Układy antenowe (4 godz.) 
Układy antenowe złożone z dipoli prostoliniowych. Diagram 

kierunkowy grupy identycznych i jednakowo zorientowanych w 

przestrzeni dipoli prostoliniowych. Zasada przemnażania diagramów. 

Przykłady obliczania wypadkowych diagramów promieniowania pola 

i mocy grupy dipoli prostych aktywnych zasilanych symetrycznie. 

Układy antenowe z elementami biernymi typu reflektor i direktor. 

Anteny Uda-Yagi. Wpływ ziemi na pole promieniowania anteny. 

Metoda odbić zwierciadlanych. 

 

ĆWICZENIA LABORATORYJNE 

1. Wprowadzenie do laboratorium. Metoda momentów w analizie 

numerycznej anten. Metody opracowania wyników pomiarów 

otrzymanych w ramach eksperymentów symulacyjnych i 

empirycznych. Program EZNEC. Podstawowe charakterystyki i 

parametry elektryczne anten (3 godz.). 

2. Dipol półfalowy prosty zasilany symetrycznie(2 godz.). 

3. Dipol półfalowy pętlowy zasilany symetrycznie (2 godz.). 

4. Dipol półfalowy motylkowy zasilany symetrycznie (2 godz.). 

5. Porównanie dipola półfalowego prostego i pętlowego (2 godz.). 

6. Grupa antenowa złożona z dwóch dipoli prostych (2 godz.). 

7. Antena Uda-Yagi oparta na dipolu prostym (2 godz.). 

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Balanis C.A., Antenna Theory: Analysis and Design, John Wiley, 

2005 

2. Szóstka J., Fale i anteny, WKiŁ, 2006 

3. Morawski T., Gwarek W., Pola i fale elektromagnetyczne, WNT, 

2010 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W04++, EN1_W13++, 

EN1_U03+, EN1_U06+, EN1_U07+, EN1_U20++, 

EN1_K01+, EN1_K02+, 



26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 15 h (zajęcia praktyczne) 

 konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

2 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 

podręcznikiem): 25 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 

(pogłębianie wiedzy z podręczników): 25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 100 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty 

Ogólne 



 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektrotechnika (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu  Język angielski 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu  PO1 

5 Kod Erasmusa  09.0 

6 Punkty ECTS  5 

7 Rodzaj modułu Kształcenia ogólnego 

8 Rok studiów I, II, III 

9 Semestr  2, 3, 4, 5 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin  C/150 (30-30-30-60), E 

12 Koordynator   
mgr Renata Chowaniec, mgr Krystyna Wrońska, mgr 

Aneta Świądro-Jakubas 

13 Prowadzący 
mgr Renata Chowaniec, mgr Krystyna Wrońska, mgr 

Aneta Świądro-Jakubas 

14 Język wykładowy angielski, polski 

15 Zakres nauk podstawowych  
 Nie 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku  Nie 

17 Wymagania wstępne 
Umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji  

w zależności od poziomu grupy. 

18 Efekty kształcenia 

 Student posiada podstawową wiedzę o regułach 

gramatycznych wybranego języka; 

 Ma zasób słownictwa i znajomość struktur 

językowych, umożliwiające mu formułowanie 

poprawnych językowo wypowiedzi ustnych i 

pisemnych na różne tematy związane z życiem 

codziennym i zawodowym; 

 Posiada praktyczną znajomość wybranego języka 

niezbędną w różnych sytuacjach komunikacyjnych; 

 Zna podstawowe słownictwo związane z jego 

specjalnością; 

 Posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru 

nauczanego języka; 

 Zna zasady z zakresu prawa autorskiego. 

 Potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie 

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego; 

 Potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie 

pisemnej i ustnej; 

 Potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym 

użytkownikiem języka; 

 Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu 

pisanego i słuchanego, oraz wyszukać w nich i 

przetworzyć potrzebne informacje; 

 Potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego 

specjalnością; 



 Potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego 

na język obcy i odwrotnie średnio trudny  tekst z 

zakresu studiowanej specjalności; 

 Potrafi przygotować typowe  prace pisemne i 

wystąpienia ustne w języku  obcym z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych 

źródeł; 

 Umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy. 

 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 

 Potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje, 

jest świadomy własnych ograniczeń. Wie kiedy i jak 

korzystać z dokumentów autentycznych; 

 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności 

do realizacji postawionych mu zadań; 

 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne 

role; 

 Uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z 

różnych mediów w języku obcym. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

1. Metody podające: objaśnienie, opis 

2. Metody problemowe aktywizujące: metoda 

sytuacyjna, dyskusja w podgrupach, wypowiedzi 

indywidualne, debata 

3. Metody eksponujące: nagrania audio i video 

4. Metody praktyczne: praca z podręcznikiem, 

ćwiczenia leksykalne, ćwiczenia sprawdzające 

znajomość struktur gramatycznych, ćwiczenia 

rozwijające sprawność pisania 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia  
aktywność na zajęciach, prace pisemne, projekty, zadania 

domowe, prezentacje. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę; po zrealizowaniu 150 godzin zajęć – 

zaliczenie pisemne obejmujące m.in. rozumienie ze słuchu, 

dopuszczające do egzaminu składającego się z części 

pisemnej i ustnej. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: 

słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, 

mówienie i pisanie.  

Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z 

użyciem języka w naturalnych warunkach, ze sposobem 

wymowy, akcentowania, intonacji.  

Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności 

wyszukania konkretnych informacji, lub zrozumienie 

ogólnego sensu tekstu. 

Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie 

wymagającej bezpośredniej wymiany informacji na znane 

uczącemu się tematy, posługiwania się ciągiem wyrażeń i 

zdań niezbędnych, by wziąć udział lub podtrzymać 

rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, 

opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i 

uzasadniania swojej opinii.  

Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w 

sposób pisany uwzględniając reguły gramatyczno-

ortograficzne, dostosowując język i formę do sytuacji. 

Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 

referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub 

wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb.  



23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie 

uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne 

dotyczące życia codziennego i o charakterze społeczno-

kulturowym, a także zagadnienia gramatyczne 

dostosowane do poziomu kursu. 

 

Zagadnienia gramatyczne: 

 czasowniki: regularne, nieregularne, czasowniki 

frazowe,  wybrane czasowniki, po których stosuje się 

formę „gerund” lub bezokolicznik; 

 czasowniki modalne; 

 czasy gramatyczne; główny podział; wyrażanie 

teraźniejszości, wyrażanie przeszłości, wyrażanie 

przyszłości; 

 rzeczowniki: policzalne i niepoliczalne, złożone 

(compound nouns); 

 przymiotniki: podział, stopniowanie; 

 przysłówki: tworzenie, rodzaje, funkcje, pozycja w 

zdaniu; 

 przedimki: rodzaje, użycie; 

 zdania przydawkowe; 

 mowa zależna; 

 zdania warunkowe; 

 strona bierna; 

 konstrukcje pytające; 

 tryb przypuszczający; wyrażenia: „I wish’’, „ if only’’. 

  

Zagadnienia leksykalne: 

 przyjaciele: relacje międzyludzkie, cechy charakteru,   

nawiązywanie znajomości; 

 media: rodzaje, zastosowanie, rozmowa o filmach, 

czasopismach – wyrażanie opinii; 

 styl życia: miejsce zamieszkania, nazwy budynków, opis 

mieszkania/ domu; 

 bogactwo: pieniądze, sukces, zakupy, reklama; 

 czas wolny: czynności czasu wolnego – preferencje/ 

opis, ulubiona restauracja jako miejsce spędzania czasu 

wolnego – opis/ rekomendacja, opis przedmiotu: kształt, 

waga, rozmiar, zastosowanie; 

 wakacje: rodzaje, doświadczenia związane z podróżą, 

miejsce, które warto zobaczyć, zwiedzić – opis; 

 edukacja: uczenie się – zwroty, wyrażenia, wspomnienia 

o latach szkolnych, cechy dobrego/ złego nauczyciela – 

opis; 

 zmiany: kwestie ogólnoświatowe (środowisko naturalne, 

polityka, itp.) – opis wybranego problemu/ 

proponowanie zmian; 

 praca: warunki zatrudnienia, wymagania/ cechy 

charakteru potrzebne do wykonywania różnych 

zawodów, rozmowa kwalifikacyjna; 

 wspomnienia: opis wspomnień z dzieciństwa, biografia 

– opis osoby sławnej, pożegnania – różnice kulturowe. 

 24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

 Roberts, R., Clare, A., Wilson, JJ., New Total English. 

Intermediate, Students’ Book. Harlow: Pearson 

Education Limited, 2011. 

 



Literatura uzupełniająca: 

 Clare, A., Wilson, JJ., Cosgrove, A., New Total English. 

Intermediate, Workbook. Harlow: Pearson Education 

Limited, 2011. 

 Evans, V., Milton, J., FCE Listening and Speaking Skills 

1-3. Newbury: Express Publishing, 2002. 

 Cieślak, M., English. Repetytorium tematyczno-

leksykalne 1-3. Poznań: Wagros, 2004. 

 Misztal, M., Tests In English. Thematic  Vocabulary. 

Warszawa: WSiP, 1994. 

 Evans, V., FCE Use of English 1. Newbury: Express 

Publishing, 1997. 

 Evans, V., CPE Use of English, Examination Practice. 

Swansea: Express Publishing, 1998. 

 Materiały z internetu/ prasy – teksty fachowe z 

dziedziny związanej z kierunkiem studiów. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/przedmiotu  do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

EN1_U01+, EN1_U02+, EN1_U05+++, EN1_U06+, 

EN1_K01+, EN1_K03+, 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w ćwiczeniach: 150 h (zajęcia 

praktyczne) 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 5 (150 h) 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym  0 

 



 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Wychowanie fizyczne 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PO2 

5 Kod Erasmusa 16.1 

6 Punkty ECTS 

2 ECTS, w tym: 

Sem. I:  1 ECTS 

Sem. II: 1 ECTS 

7 Rodzaj modułu Kształcenia ogólnego 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1, 2 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15 

12 Koordynator   mgr Kazimierz Mróz 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Tak 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

 Zna technikę wykonywanej czynności w konkretnej dyscyplinie 

sportu, 

 Zna zasady stosowania się do przyjętych reguł gry i rywalizacji 

 Objaśnia reguły i zasady gry, podsumować rywalizację, opracować 

prostą tabelę turniejową,  

 Potrafi zaprojektować mini turniej w grach zespołowych lub tenisie 

stołowym lub ziemnym. Przeprowadzić zawody na ergometrze 

wioślarskim, przeprowadzić z grupą układ taneczny na aerobiku.   

 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w praktyce.   

 Potrafi współpracować z partnerem z zespołu, sędzią, 

organizatorem lub uczestnikiem rywalizacji sportowej   

 Potrafi wyszukiwać i zastosować najlepsze rozwiązania dla 

drużyny, dla odniesienia zwycięstwa wg zasad fair-play.   

 Potrafi rozpoznawać sposób, taktykę gry rywala np. czy rywale 

bronią każdy swego, czy strefą 

 Student powinien być świadomy potrzeby ruchu i aktywności 

ruchowej. 

 Powinien być odpowiedzialny za podjęte decyzje i działania, 

odpowiedzialny za partnerów z drużyny.  

 Powinien być chętny do pomocy zarówno na boisku jak i w życiu 

codziennym.  

 Powinien być wrażliwy na niesprawiedliwość, krzywdę, powinien 

postępować zgodnie z regułami, standardami i obowiązującymi 

zasadami. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Metody nauczania ruchu: syntetyczna, analityczna 

Metody prowadzenia lekcji: odtwórcze (naśladowcza ścisła, 



zadaniowa ścisła, programowego uczenia się) 

Metody nauczania: wykład informacyjny, pogadanka, opis, pokaz 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia  

Obecność oraz aktywny udział w zajęciach, przygotowanie referatu 

(prezentacji multimedialnej) z zagadnień związanych z nowoczesnymi 

formami gimnastyki. 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie z oceną semestr I  

Zaliczenie z oceną semestr II 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Ćwiczenia praktyczne realizowane w wybranej przez studenta grupie 

tematycznej. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Koszykówka: Doskonalenie rzutów w biegu i w wyskoku, nauka 

zwodów rzutem i minięciem, nauka ataku pozycyjnego 5x0, nauka gry 

w przewadze 2x1, 3x2, 4x3. 

Siatkówka: Doskonaleni odbić piłki w parach, ataku i obrony blokiem 

pojedynczym, nauka rozgrywania ataku z obiegnięciem, nauka gry 

blokiem podwójnym i potrójnym. 

Piłka nożna: Doskonalenie gry podaj i idź, nauka obrony strefowej, 

doskonalenie gry w przewadze, małe gry. 

Pływanie: Nauka pływania poprawnym stylem: kraul, grzbietowy, 

klasyczny, delfin z motylkową pracą nóg. 

Aerobik: poznawanie nowych kroków i układów choreograficznych i 

wykorzystanie ich w praktyce, 

Sporty siłowe: pozyskanie wiedzy na temat aparatu ruchu człowieka, 

ćwiczeń na poszczególne partie mięśniowe oraz sposobu 

konstruowania treningu siłowego. 

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Przepisy gry w siatkówkę 2010, koszykówkę 2011, unihoka 2008, 

piłkę nożną 2005, 

Prasa specjalistyczna traktująca o rozgrywkach w określonych 

dyscyplinach sportu (probasket, volleyball, piłka nożna), podstawy 

tenisa, itp. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
Zajęcia praktyczne w ośrodkach sportu: 60 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

 



 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
BHP i Ergonomia 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PO3 

5 Kod Erasmusa 06.9 

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu Kształcenia ogólnego 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15 

12 Koordynator   mgr inż. Marian Strzała 

13 Prowadzący mgr inż. Marian Strzała 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Wymagane wiadomości z zakresu; fizyki, teorii obwodów 

elektrycznych, teorii pola elektromagnetycznego, oraz umiejętność 

korzystania literatury, Internetu np. www.bezel.com.pl 

18 Efekty kształcenia 

 Zna podstawowe akty prawne z zakresu BHP, obowiązki 

pracodawców i pracowników, organy nadzoru, zagrożenia i 

przyczyny wypadków 

 Potrafi ocenić zagrożenia, jak postępować w razie wypadku i 

udzielić pierwszej pomocy przed lekarskiej 

 Zna skutki przepływu prądu elektrycznego przez człowieka, 

działania pola elektromagnetycznego, promieniowania, na 

organizmy żywe. 

 Zna klasyfikację osłon IP, klasy ochronności urządzeń 

elektrycznych i kryteria doboru 

 Zna zasady działania technicznych środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od rodzaju prądu, wysokości 

napięcia i układu sieci 

 Zna podstawowe wymogi prawa budowlanego w zakresie budowy, 

zabezpieczeń, badań i pomiarów  eksploatacyjnych instalacji i sieci 

elektrycznych 

 Wie jakie zagrożenia dla ludzi, budowli, sprzętu stwarzają 

wyładowania atmosferyczne, elektrostatyka, oraz jakie stosuje się 

zabezpieczenia 

 Zna klasyfikację stref zagrożenia pożarem i wybuchem, 

promieniowania i sposoby oznaczeń 

 Zna podstawowe treści Międzynarodowego prawa pracy  

 Zna podstawowe wymogi ergonomicznego stanowiska pracy 

 Potrafi określić wydatek energetyczny człowieka     w różnych 

warunkach pracy 

 Zna wpływ różnych czynników środowiskowych  na zdrowie i 



skutki społeczne przekraczania norm 

 Zna rodzaje środków gaśniczych, oznaczenia gaśnic 

 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i 

skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i 

związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Tradycyjny wykład (tablica, pisaki kreda), wyświetlanie z komputera 

na ekran materiału dydaktycznego             /opracowanie unijne/ do 

każdego tematu zajęć. Pokaz sprzętu i elementów urządzeń, 

zabezpieczeń, schematów typowych układów sieci i instalacji 

elektrycznych. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia  

Pytania kontrolne w trakcie zajęć, Dyskusja na zajęciach, Kolokwium 

pisemne i zaliczenie z oceną 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Aby uzyskać zaliczenie z oceną pozytywną niezbędne jest napisanie 

kolokwium testowego i uzyskanie poprawnego wyniku z pytań ustnych 

Podstawą ustalenia OK jest liczba Wl obliczona z wzoru: Wl = 0,5*T 

+0,5*Odp.  

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Podstawowe akty prawne w zakresie BHP, Ergonomii, oraz Organy 

nadzoru. Zagrożenia w różnych  czynników     i warunków pracy, w 

tym od prądu elektrycznego, pól elektromagnetycznych, elektrostatyki 

i promieniowana. Środki ochrony przeciwporażeniowej; podstawowej i 

przy uszkodzeniu przy urządzeniach niskiego napięcia. Rodzaje i 

oznaczenia osłon IP urządzeń elektrycznych, oraz klasy ochronności. 

Rodzaje sprzętu ochronnego wymogi jego użycia, oraz terminy 

okresowych badań  i prób Wymogi ergonomicznego stanowiska pracy, 

skutki przekraczania norm ergonomicznych. Zasady postępowania w 

razie wypadku; w szczególności; porażenia, pożaru. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Podstawowe przepisy z zakresu B H P i Ergonomii 

Obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie BHP, Organy 

nadzoru 

Przyczyny wypadków, ocena zagrożeń, postępowanie w razie wypadku 

Działanie prądu elektrycznego na organizmy żywe /człowieka / 

Napięcia: dopuszczalne, rażeniowe i krokowe 

Rodzaje osłon IP, ochrona przeciwporażeniowa podstawowa 

Ochrona przeciw porażeniowa  podstawowa i przy uszkodzeniu 

urządzeń  n/n, i w/n,  klasy ochronności urządzeń elektrycznych 

Układy bardzo niskich napięć SELV, PELV, FELV, Sprzęt ochronny: 

ochrony osobistej, izolacyjny; zasadniczy i pomocniczy, terminy 

badań. 

Działanie pól elektromagnetycznych, hałasu, drgań, emisji substancji 

na organizmy żywe /człowieka / 

Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy, Ochrona pracy wymogi 

M.O.P. 

Zasady  ergonomii w optymalizacji pracy zmianowej 

Przepisy eksploatacyjne w zakresie urządzeń elektrycznych /wymogi 

eksploatacyjne,  instrukcje obsługi / 

Zagrożenia pożarowe od: urządzeń elektrycznych, wyładowań 

atmosferycznych, strefy zagrożenia wybuchem, wymogi, oznaczenia  

Ratownictwo porażonych prądem elektrycznym, uwalnianie, pierwsza 

pomoc Gaszenie pożarów urządzeń elektrycznych , środki gaśnicze. 

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

1. Jan Strojny – Skrypt AGH  Bezpieczeństwo użytkowania 

urządzeń elektrycznych 

2. Normy;np PN-HD 60364 - 6- 2008, PN-EN 50110-2 , PN-EN 

12464-2011, PN-EN 62305    

3. Kodeks  Pracy z 08 12 2009 

 

www.bezel.com.pl , www.pkn.pl , www.redinpe.com 

http://www.bezel.com.pl/
http://www.pkn.pl/
http://www.redinpe.com/


25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W23++,  

EN1_U25+, EN1_U26+++,  

EN1_K02+, 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

1 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 15 h 

0 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia na podstawie 

wykładów 10 h 

Łączny nakład pracy studenta: 25 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

1 (15 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

0 (10 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Ochrona własności intelektualnej 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PO4 

5 Kod Erasmusa 10.9 

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu Kształcenia ogólnego 

8 Rok studiów 1 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15 

12 Koordynator   dr Małgorzata Szczerbińska-Byrska 

13 Prowadzący dr Małgorzata Szczerbińska-Byrska 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne Ogólna wiedza z zakresu nauk humanistycznych. 

18 Efekty kształcenia 

 Student ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności 

intelektualnej oraz prawa patentowego. 

 Student ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia 

swojej wiedzy. 

 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i 

innych źródeł, potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać 

ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 

uzasadniać opinie. 

 Student potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań 

obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów z 

zakresu elektrotechniki – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w 

tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne. 

 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się 

oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. 

 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 
Wykład połączony z prezentacją komputerową. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Oceniana dyskusja na zajęciach 

2. Krótka praca kontrolna 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie wykładu na ocenę na podstawie obecności na wykładach oraz 

pozytywnie napisanej pracy kontrolnej. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Pojęcie własności intelektualnej. Prawo autorskie w tym ochrona 

programów komputerowych i utworów audiowizualnych. Ochrona 

prawna baz danych. Problemy prawne związane z używaniem Internetu. 

Prawo własności przemysłowej, w tym: wynalazki, wzory użytkowe, 

wzory przemysłowe, oznaczenia odróżniające w tym: znaki towarowe i 

oznaczenia geograficzne. Ochrona topografii układów scalonych. 



23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

W ramach modułu zajęcia są prowadzone w formie wykładu – 15 godz. 

1. Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej, źródła prawa oraz 

konwencje międzynarodowe. 

2. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego. Utwór, opracowanie cudzego 

utworu, utwór inspirowany, utwór zbiorowy oraz zbiór utworów. 

Podmioty prawa: twórca, pracodawca, producent, wydawca. 

3. Powstanie i charakter praw autorskich. Treść prawa autorskiego. 

Ograniczenia monopolu autorskiego: użytek osobisty oraz publiczny. 

4. Obrót prawami autorskimi: przeniesienie prawa, upoważnienie do 

korzystania z prawa, umowy o stworzenie dzieła. Wyczerpanie prawa 

autorskiego. 

5. Ochrona autorskich praw majątkowych i osobistych na gruncie prawa 

cywilnego i karnego. 

6. Ochrona programów komputerowych oraz utworów audiowizualnych. 

Ograniczenie praw autorskich do wizerunku, korespondencji oraz źródeł 

informacji. 

7. Prawa pokrewne. 

8. Ochrona baz danych w prawie autorskim i ustawie „sui generis”. 

9. Powstanie i charakter ochrony własności przemysłowej. Postępowanie 

administracyjne – zgłoszeniowe i rejestrowe. 

10. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe oraz topografie 

układów scalonych. 

11. Oznaczenia odróżniające: znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. 

12. Prawo własności intelektualnej w dobie Internetu. Prawne aspekty e – 

biznesu. Internet w instytucjach publicznych. 

13. Granice ochrony własności intelektualnej w świetle nowych 

technologii. 

14. Wpływ nowych technologii na gospodarkę i prawo. 

15. zaliczenie przedmiotu. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu. M.Poźniak – 

Niedzielska (red) – ostatnie wydanie. Ochrona własności intelektualnej. 

Piotr Stec (red) Branta 2011. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W24++, 

EN1_U01+, EN1_U06+, EN1_U25++, 

EN1_K01+, EN1_K05+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

0,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 15 h 

0,5 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia na podstawie 

wykładów 15 h 

Łączny nakład pracy studenta: 30 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

0,5 (15 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

0,5 (15 h) 

 



 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Przedmiot humanistyczny 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PO5 

5 Kod Erasmusa 07.2 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu Kształcenia ogólnego 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin C/30 

12 Koordynator   dr inż. Agnieszka Lis-Lisowska 

13 Prowadzący dr inż. Agnieszka Lis-Lisowska 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

 Student ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów 

i systemów technicznych. 

 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, 

 ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych 

 uwarunkowań działalności inżynierskiej 

 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania 

jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej 

 Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących 

projektowanie elementów, układów i systemów elektronicznych i 

telekomunikacyjnych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w 

tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne. 

 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i 

skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, 

i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Ćwiczenia: Wprowadzenie do tematu kolejnych zajęć realizowane jest 

przez prowadzącego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i 

materiałów drukowanych. W ramach zajęć wykorzystywane są 

techniki „burzy mózgów” , analizy przypadku, prowadzona jest 

dyskusja, rozwiązywane są  zadania obliczeniowe.  W czasie zajęć 

wykorzystywane są też filmy, pliki dźwiękowe, elektroniczne bazy 

danych dostępne poprzez Internet. Część zajęć realizowana w 

laboratoriach z dostępem do specjalistycznego oprogramowania do 

analizy plików (np.  dźwiękowych oraz  termogramów). Wycieczki 

tematyczne i zajęcia terenowe. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia  

Kolokwium, referat, sprawozdania z ćwiczeń 



21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Na ocenę końcową składają się oceny z a) referatu (temat problemowy 

realizowany w grupie lub indywidualnie); b) sprawdzianów, 

odpowiedzi ustnych lub też  sprawozdań z ćwiczeń i zajęć terenowych. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Ćwiczenia:  

Prawo Ochrony Środowiska i elementy zarządzania środowiskiem. 

Zagrożenia środowiska pracy i środowiska naturalnego.  

Wiedza o środowisku przyrodniczym regionu i jego ochronie. 

Zastosowanie techniki w naukach przyrodniczych. 

Źródła energii odnawialnych. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Ćwiczenia:  

Prawo Ochrony Środowiska i elementy zarządzania środowiskiem. 

1) Antropogenizacja środowiska przyrodniczego. Wprowadzenie do 

problematyki prawnej ochrony środowiska.   

2) Odpady niebezpieczne. Odpady elektroniczne. Wymagane poziomy 

odzysku i recyklingu.  

3) Przykłady obliczeń opłat środowiskowych. Opłaty i kary 

środowiskowe. 

Zagrożenia środowiska pracy i środowiska naturalnego.  

4) Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku: naturalne i 

sztuczne (pola quasi – stacjonarne, niskie i wysokie częstotliwości)  

5) Promieniowanie jonizujące. Zagrożenia ze strony odpadów 

promieniotwórczych.  

6) Toksyczne i niebezpieczne substancje. Kumulacja, biomagnifikacja. 

7) Metale ciężkie. Szkodliwy wpływ na organizmy. Różna wrażliwość 

na pierwiastki metaliczne roślin, zwierząt, ludzi. 

8) Zagrożenia dla zwierząt ze strony konstrukcji inżynierskich.  

9) Ochrona wód. Oczyszczanie ścieków.  

Wycieczka tematyczna (zakład utylizacji odpadów elektronicznych, 

zakład oczyszczania ścieków lub zakład uzdatniania wody). 

Wiedza o środowisku przyrodniczym regionu i jego ochronie. 

10) Ochrona siedlisk.  

Wycieczka terenowa do Użytku ekologicznego/ Centrum edukacji 

ekologicznej. 

11) Rozpoznawanie wybranych gatunków zwierząt – metody 

tradycyjne i klucze elektroniczne. 

12) Rozpoznawanie wybranych gatunków zwierząt. – zajęcia terenowe 

Zastosowanie techniki w naukach przyrodniczych. 

13) Technika w naukach przyrodniczych (kamera termowizyjna, 

narzędzia do rejestracji i obróbki sygnałów zwierząt - dźwięków). 

Przykłady zastosowania techniki w badaniach przyrodniczych: 

promieniowanie podczerwone, ultrafioletowe, infradźwięki, 

ultradźwięki, GPS. 

Źródła energii odnawialnych. 

14) Proekologiczne źródła energii odnawialnej: fotowoltaika, ogniwa 

paliwowe itd. (referaty tematyczne, prezentacje w formie projektów 

realizowanych przez studentów). 

15) Sprawdzian zaliczeniowy. 

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

1. BROWN. Gospodarka ekologiczna na miarę Ziemi. Książka i 

Wiedza, Warszawa, 2003. 

2. LEWANDOWSKI. Proekologiczne źródła energii odnawialnej. 

WNT, Warszawa, (różne wydania). 

3. DOBROWOLSKI, JABŁOŃSKI (red.). Ptaki Europy. WN PWN, 

Warszawa,  2000. 

4. O’NEIL. Chemia środowiska. WN PWN, Warszawa – Wrocław. 

(różne wydania). 

5. ANIOŁCZYK (red.). Pola elektromagnetyczna. Źródła, 

oddziaływanie, ochrona.  IMP Łódź 2000. 



25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W22++, EN1_W23++, 

EN1_U25++, 

EN1_K02+, EN1_K05+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

1,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 8 h 

0,5 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 15 h 

Łączny nakład pracy studenta: 53 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

1,5 (38 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

0,5 (15 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Podstawy ekonomii i prawa w biznesie 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PO6 

5 Kod Erasmusa 10.9 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu Kształcenia ogólnego 

8 Rok studiów 2 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30 

12 Koordynator   mgr Barbara Partyńska - Brzegowy 

13 Prowadzący mgr Barbara Partyńska - Brzegowy 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania 

jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej, a także ogólne 

zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 

 Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących 

projektowanie elementów, układów i systemów elektronicznych i 

telekomunikacyjnych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym 

środowiskowe, ekonomiczne i prawne 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia 

drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 

działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z 

tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje 

 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Kolokwium 

2. Praca przejściowa 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: obowiązkowa obecność / każda nieusprawiedliwiona 

nieobecność obniża wyjściową notę o 0,5/ zwalnia z kolokwium 

zaliczeniowego 

Praca przejściowa – samodzielna praca na temat wskazany przez 

wykładowcę. 

Ocena końcowa jest średnią ważoną / 30%*ocena z wykładu +70% ocena 

z pracy/=/ z ww. dwóch ocen cząstkowych.  .  

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 



22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy o podstawowych mechanizmach 

rynkowych i ich uwarunkowaniach we współczesnej gospodarce 

rynkowej, zasad wyborów ekonomicznych podmiotów gospodarczych, 

decyzji ekonomicznych z punktu widzenia pojedynczego uczestnika 

procesu gospodarowania i sposobów oraz zasad prawnej  regulacji 

procesów gospodarczych przez państwo. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykład 

1. Rys historyczny ekonomii jako nauki .Początki gospodarowania – 

Mezopotamia, Egipt, Grecja, Rzym, średniowiecze –prawo 

Kopernika, merkantylizm, teoria A.Smitha , teorie socjalistyczne 

Marksa, teorie Keyness, Friedman, współcześni monetaryści  (2 

godz)  

2. Podstawowe pojęcia mikroekonomii.- popyt, podaż, zasada 

równowagi, prawo popytu i podaży, ceny ( 4 godz ) 

3. Podstawowe pojęcia makroekonomii – rynek, konkurencja, pieniądz 

w gospodarce,, struktury rynkowe – monopole,(2 godz) 

4. Banki i ich rola w gospodarce, kreowanie oszczędności, kredyt , rola 

banku centralnego, pieniądz międzynarodowy ( 4 godz) 

5. Pojęcie budżetu państwa – zasady tworzenia, zadania. Cykl 

koniunkturalny.( 2 godz) 

6. Bezrobocie (mierniki, rodzaje, konsekwencje, przeciwdziałanie).(4 

godz) 

7. Inflacja (definicja, pomiar, skutki, rodzaje, 

przeciwdziałanie).Zagadnienia gospodarki światowej.( 2 godz) 

8. Prawne  formy działalności gospodarczej – wg prawa cywilnego, wg 

kodeksu handlowego. Indywidualna działalność gospodarcza, spółki 

jawne, sp. cywilne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki z 

oo, spółki akcyjne (2godz) 

9. Prawo podatkowe w Polsce, - przepisy, podstawowe akty, podatek 

bezpośredni i pośredni w działaniu przedsiębiorstwa.( 2 godz ) 

10. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa – bilans, rachunek wyników, 

rachunek przepływów – ( 4 godz) 

11. Ekonomiczne i pozaekonomiczne / środowiskowe/ warunki działania 

przedsiębiorstwa krajowego i międzynarodowego ( 2 godz) 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Milewski R. (red.) Podstawy ekonomii, PWN Warszawa 2003 

2. Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii PWE, Warszawa 2002 

3. Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001 

4. Hansen J. D. (red.) Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, 

Oficyna Ekonomiczna, Warszawa  2003. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W22++, EN1_W25++,  

EN1_U25++, 

EN1_K01+, EN1_K05++ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

1 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

1 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia na podstawie 

wykładów i literatury 25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 55 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

1 (30 h) 

28 
Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 
1 (25 h) 



praktycznym 

 



 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Technologia informacyjna 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PO7 

5 Kod Erasmusa 11.3 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu Kształcenia ogólnego 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/15, E 

12 Koordynator   mgr inż. Wojciech Kołodziejski 

13 Prowadzący mgr inż. Wojciech Kołodziejski 

14 Język wykładowy Polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość podstaw matematyki i fizyki, obsługi i działania zestawu 

komputerowego ogólna wiedza na temat sieci oraz sposoby realizacji 

algorytmów. 

18 Efekty kształcenia 

 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę niezbędną 

do zrozumienia fizycznych podstaw optycznego zapisu i 

przetwarzania informacji; 

 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, 

w szczególności warstwy sprzętowej; 

 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik 

programowania; 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci 

komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do 

instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych 

służących do przetwarzania informacji, w tym symulacji i 

projektowania; 

 Zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług 

interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego 

oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i 

tekstu w multimediach 

 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach 

rozwojowych elektroniki i telekomunikacji 

 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych 

źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 

interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 

uzasadniać opinie 

 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą 

wynikom realizacji zadania inżynierskiego 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się 

(studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) 



— podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i 

społecznych 

 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i 

skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i 

związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika, pisanie 

programów w językach programowania oraz wykonywanie symulacji 

na programach wspomagających projektowanie układów 

elektronicznych na oczach studentów, wykorzystanie tablicy i kredy do 

dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: poznanie sieci i systemów jednozadaniowych i 

wielozadaniowych oraz edycja tekstów, tabel i grafiki oraz poznanie 

działania oprogramowania wspomagającego projektowanie układów 

elektronicznych, omówienie wybranych algorytmów analizy i 

przetwarzania sygnałów podanych na wykładzie oraz ich testowanie. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia  

kolokwia, egzamin 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: pozytywna ocena z egzaminu (w sesji egzaminacyjnej, 

początkowo pisemny, potem ustny). 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających oraz oceny z napisanych 

programów. 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ww. dwóch ocen 

cząstkowych. Jeśli jedna z tych ocen jest niedostateczna, to ocena 

końcowa także jest niedostateczna. W przypadku pozytywnej oceny 

końcowej może być ona podniesiona o 0,5 stopnia, jeśli student był 

aktywny na zajęciach laboratoryjnych.  

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

TI jako nowa dziedzina wiedzy. Integracja technologii. Sprzęt a 

oprogramowanie. Komputery, ich cechy, podział, budowa, czynniki 

wydajności, architektury systemów procesorowych. Budowa 

procesorów i ich wydajność (MIPS, MFLOPS). Pamięć RAM, ROM. 

Urządzenia wejścia i wyjścia. Pamięci masowe, organizacja struktury 

danych w różnych systemach. Systemy operacyjne: podstawowe 

funkcje, przegląd. Oprogramowanie użytkowe: interfejs graficzny 

(GUI), edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, przeglądarki 

internetowe, pakiety do obliczeń naukowych, programy CAD/CAE. 

Budowa i rozwój systemów komputerowych. Sieci komputerowe LAN 

i WAN, architektura klient i serwer, Intranet, Extranet, Internet, 

WWW, bezpieczeństwo przesyłania dachach; technologie dostępu 

szerokopasmowego xDSL, HSDPA. Usługi w sieciach - poczta 

elektroniczna, e-commerce. Bezpieczeństwo danych w sieci. 

Ergonomia w korzystaniu z komputera. Wybrane zagadnienia prawne 

(prawa autorskie). 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Zajęcia prowadzone w ramach modułu mają postać wykładu (30 

godzin lekcyjnych) oraz ćwiczeń laboratoryjnych/komputerowych (15 

godzin lekcyjnych), wykonywanych na komputerach PC 

 

WYKŁADY 

 

1. Komputer jako maszyna programowana. 

2. Czym jest system operacyjny? 

3. Pamięć a system operacyjny. 

4. Problemy związane ze składowaniem danych. 



5. Co to jest sieć komputerowa? 

6. Warstwa fizyczna modelu OSI. 

7. Sieć lokalna i wspólny nośnik transmisji. 

8. Model sieci rozległej i protokół IP. 

9. IP i warstwa sieciowa modelu OSI. 

10. Dlaczego węzłom sieci TCP/IP nadaje się nazwy? 

11. Przegląd i omówienie niektórych systemów operacyjnych. 

12. Edytory tekstów – MS Word. 

13. Arkusz kalkulacyjny – MS Excel. 

14. Relacyjne bazy danych – MS Access. 

15. Usługi w sieciach informatycznych - informacja i komunikacja. 

 

 

ĆWICZENIA LABORATORYJNE 

 

W module prowadzone są zajęcia laboratoryjne (komputerowe), w 

trakcie których studenci piszą teksty w edytorach, wykonują obliczenia 

w arkuszach kalkulacyjnych, wykonują bazy danych czy piszą 

prezentacje. Rozpoznają sieci i oprogramowanie do komunikacji. 

Wykonują również analizy przykładowych układów elektronicznych w 

programach CAD. Badają i analizują dostępne systemy i sieci 

komputerowe np. system Linux. Treści tych zajęć ugruntowują i 

rozszerzają wiedzę przekazywaną podczas wykładów. 

 

1. Przypomnienie wiadomości o systemie jednozadaniowym, 

ćwiczenia na warstwach komunikacji z jądrem systemu DOS. 

2. Testowanie sytemu jednozadaniowego i wielozadaniowego, 

pisanie skryptów. 

3. Drzewa katalogowe i system plików sytemu, urządzenia  

składujące. 

4. Zarządzaniem pamięcią komputera, ochrona pamięci, pamięć 

wirtualna. 

5. Konfigurowanie lokalnej sieci intranetowej i LAN. 

6. Oprogramowanie sieciowe, ustawianie protokołu TCP. 

7. Podstawowe komendy systemu znakowego, sposoby komunikacji 

sieciowej oraz nakładki systemowe. 

8. Kolokwium 1 

9. Ćwiczenia z podstawowego edytora tekstu, generowanie 

dokumentów. 

10. Tworzenia formuł – elementy języka Visual Basic for Apllications, 

zastosowanie arkusza Excella w różnych działach nauki, makra – 

przykłady. 

11. Tworzenie relacyjnej bazy danych w MS Access. 

12. Edytory do tworzenia kody HTML, pisanie WWW. 

13. Elementy grafiki do dla stron internetowych. 

14. Oprogramowanie  wspomagające projektowanie układów 

elektronicznych CAD np. pSpice 

15. Sprawdzenie wiadomości. 

 

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

Podstawowa: 

1. 7. AE. Frisch, Windows NT - administracja systemu 

(Wydawnictwo RM, Warszawa, 1998), 

2. 13. A. Neibauer, Domowe sieci komputerowe (Wydawnictwo RM, 

2000). 

3. 14. D. P. Bovet, M. Cesati, LINUX kernel (Wydawnictwo RM, 

Warszawa 2001). 

4. 15. A. Silberschatz, P. Galvin, Podstawy systemów operacyjnych 



(WNT, 2000)  

5. 16. A.Niederliński, Mikroprocesory, mikrokomputery, 

mikrosystemy (WSiP 1987). 

6. 18. J. Rafa, MS-DOS dla dociekliwych (Lynx-SFT, 1993). 

7. 19.  Przetwarzanie tekstów, A. Mazur; Wydawnictwo KISS, 2007 

8. 20. Arkusze kalkulacyjne, R. Lenert; Wydawnictwo KISS, 2007 

9. 21. Bazy danych, D. Przygodzki; Wydawnictwo KISS, 2007 

10. 22. Użytkowanie komputerów, Z. Nowakowski; Wydawnictwo 

naukowe PWN SA, 2007 

11. 23. Maciej M. Sysło (1997): Algorytmy. WSiP, Warszawa. 

 

Uzupełniająca: 

1. C. Hunt, TCP/IP. Administracja sieci (Oficyna Wydawnicza 

READ ME, Warszawa, 1996). 

2. S. M. Ballew, Zarządzanie sieciami IP za pomocą ruterów Cisco 

(Wydawnictwo RM, Warszawa, 1998).  

3. S. Garfinkel, G. Spafford, Bezpieczeństwo w UNIXIE i Internecie 

(Wydawnictwo RM, Warszawa, 1997). 

4. J. Niederst, HTML. Leksykon kieszonkowy (Wydawnictwo 

Helion, Gliwice, 2000). Zwięzły opis standardu HTML. 

5. M. Minasi, Czy król jest nagi? Windows 95 (Helion, 1997). 

6. D. E. Comer, Sieci komputerowe i intersieci (Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003), 

 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W06+, EN1_W07+, EN1_W09+, EN1_W20+, EN1_W21+, 

EN1_U01+, EN1_U04+, 

EN1_K01+, EN1_K02+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 15 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

1 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i zaliczenia 

laboratorium (wykłady + literatura) 25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 75 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

1 (25 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Praktyka zawodowa 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
PZ1 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć Stacjonarne 

11 Liczba godzin C/30 

12 Koordynator   mgr inż. Wojciech Kołodziejski 

13 Prowadzący Opiekun praktyk w zakładzie pracy 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Wiedza i umiejętności zdobyte przez okres 6 semestrów poprzedzającyh 

wakacyjną praktykę. 

18 Efekty kształcenia 

 Posiada podbudowaną praktycznie wiedzę dotyczącą przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych realizowanych na kierunku 

Elektronika i Telekomunikacja  

 Posiada podbudowaną praktycznie wiedzę dotyczącą przedmiotów 

specjalnościowych  

 Ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności 

gospodarczej  

 Potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów   

 Rozumie uwarunkowania techniczne dotyczące przesyłania, 

przechowywania i prezentacji danych multimedialnych i potrafi 

formułować odpowiednie podstawowe wymagania dla systemów 

technicznych realizujących usługi multimedialne. Rozumie 

podstawowe postanowienia odpowiednich norm międzynarodowych. 

Potrafi określić podstawowe wymagania dla systemu realizującego 

zadania związane z multimediami 

 Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą w 

zakresie elektroniki i telekomunikacji, potrafi myśleć i działać w 

sposób przedsiębiorczy  

 Ma poczucie odpowiedzialności za zaprojektowane systemy 

elektroniczne i telekomunikacyjne i zdaje sobie sprawę z 

potencjalnych niebezpieczeństw dla innych ludzi lub społeczeństwa z 

ich nieodpowiedniego wykorzystania   

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Zajęcia praktyczne – metody dostosowane do wymogów i warunków 

pracy w zakładzie, w którym odbywają się praktyki. 

20 
Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

Efekty kształcenia są weryfikowane przez opiekuna praktyk na podstawie 

zaangażowania studenta-praktykanta i wyników jego pracy. 



kształcenia 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Sprawozdanie z przebiegu praktyk poświadczone przez opiekuna praktyk. 

Zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez przedsiębiorstwo 

przyjmujące na praktykę. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Zajęcia praktyczne w oparciu o stanowisko laboratoryjne lub pracę w 

terenie 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych. 

Zapoznanie z obowiązującym regulaminem pracy oraz warunkami 

ochrony tajemnicy państwowej i służbowej. 

Zapoznanie ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa i sposobem jego 

funkcjonowania. 

Realizacja indywidualnego programu praktyk. 

Przygotowanie indywidualnego sprawozdania z przebiegu praktyk. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Program praktyk dla studentów kierunku Elektornika i Telekomunikacja 

Dokumentacja techniczna w zakładzie pracy 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W05+, EN1_W23++, EN1_W25, 

EN1_U02+, EN1_U06++, EN1_U26++, EN1_U27++, 

EN1_K01+, EN1_K03+, EN1_K04+, EN1_K06++, 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

1 pkt ECTS: 

 Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych: 2 h 

 Zapoznanie z obowiązującym regulaminem pracy: 2 h 

 Zapoznanie ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa oraz 

sposobem jego funkcjonowania: 4 h 

 Szkolenie stanowiskowe prowadzone przez bezpośredniego 

przełożonego w zakładzie pracy: 2 h 

 

3 pkt ECTS (praca własna): 

 Realizacja indywidualnego programu praktyki: 85 h 

 Przygotowanie sprawozdania z praktyk – dziennik praktyk: 5 h 

 

Łączny nakład pracy studenta: 120 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

1 (30 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

3 (90 h) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok 

przedmiotowy 

Aparatura 

elektroniczna 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Technika sensorowa 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE1 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15, L/15 

12 Koordynator   dr hab. inż. Wojciech Kucewicz 

13 Prowadzący dr hab. inż. Wojciech Kucewicz 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość funkcjonowania elementów i podstawowych układów 

elektronicznych. Znajomość podstawowych pojęć metrologicznych, 

sposobów opracowania wyników pomiaru, zasad pomiaru wielkości 

elektrycznych i nieelektrycznych. 

18 Efekty kształcenia 

 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

zasad działania elementów elektronicznych (w tym elementów 

optoelektronicznych, elementów mocy oraz czujników), analogowych 

i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów 

elektronicznych 

 ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, 

termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową 

oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia 

podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i 

układach elektronicznych, układach transmisyjnych, sieciach 

telekomunikacyjnych oraz w ich otoczeniu 

 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych 

źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 

interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać 

opinie 

 potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary 

charakterystyk elektrycznych i optycznych, a także ekstrakcję 

podstawowych parametrów charakteryzujących materiały, elementy 

oraz analogowe i cyfrowe układy elektroniczne; potrafi przedstawić 

otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich 

interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski 

 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji tego zadania 

 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia 



drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika z 

elementami multimedialnymi obrazującymi zasady działania sensorów i 

ich podstawowe układy pracy, wykorzystanie tablicy i kredy do 

dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: zapoznanie się  funkcjonowaniem wybranych sensorów 

oraz zbudowanych na ich bazie układów pomiarowych 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Kolokwium 

2. Sprawozdanie 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego. 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających ora ocen ze sprawozdań. 

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen z kolokwium zaliczeniowego 

i laboratorium uzyskanych we wszystkich terminach. 

Jeśli jedna z tych ocen jest niedostateczna, to ocena końcowa także jest 

niedostateczna.  

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Przedmiot dostarcza informacji niezbędnych do poznania podstawowych 

problemów dotyczących sensorów oraz wybranych metod projektowania 

i  ich zastosowania. Klasyfikacja i podstawowe parametry sensorów oraz 

stosowane układy pomiarowe. Czujnik temperatury, ciśnienia, światła, 

przyspieszenia, przemieszczania. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Cykl wykładów obejmuje 15 godz. zajęć. Program wykładów 

przedstawia się następująco: 

1. Klasyfikacja i podstawowe parametry czujników. Układy 

pomiarów. 

2. Czujniki rezystancyjne, pojemnościowe, indukcyjne, piezo 

rezystancyjne i piezoelektryczne. 

3. Czujniki temperatury 

4. Czujniki ruchu i przemieszczania 

5. Czujniki ciśnienia 

6. Czujniki  światła i promieniowania jonizującego 

Cykl laboratoriów obejmuje 15 godz. zajęć. Program ćwiczeń  ma 

na celu wykorzystanie wiedzy z wykładu do zaprojektowania 

systemu pomiarowego oraz przeprowadzenia pomiaru i jego analizy 

przy zastosowaniu wybranych czujników. Przedstawia się 

następująco: 

1. Systemy do pomiaru temperatury z zastosowaniem różnych 

czujników temperatury  

2. Systemy do pomiaru ciśnienia z  zastosowaniem różnych typów 

czujników ciśnienia  

3. Zastosowanie czujników przyspieszenia do badania ruchu 

obiektu oraz jego położenia przestrzennego  

4. Zastosowanie tensometrów do pomiaru ciężaru i naprężeń. 

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Nawrocki W.: Sensory i Systemy  pomiarowe. WPPozn. Poznań 

2001.  

2. Turkowski M.: Przemysłowe sensory i przetworniki pomiarowe. 

OWPW. Warszawa 2000.  

3. Lesiak P.: Inteligentna technika pomiarowa. Wyd. PRad. Radom 



2001.  

4. Rzęsa M.: Elektryczne i elektroniczne czujniki temperatury. WKŁ. 

Warszawa 2005.  

5. Zakrzewski J.: Czujniki i przetworniki pomiarowe. WPŚl. Gliwice 

2004.  

6. Wilson. J. S.: Sensor technology handbook. Newnes. Burlington 

2005. 

7. Webster J. G.: The Measurement, Instrumentation and Sensors 

Handbook. CRC Press. Boca Raton 1999.  

8. Dally J. W.: Instrumentation for engineering measurements. John 

Wiley & Sons. Londyn 1993. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W02+, EN1_W12++, 

EN1_U01++, EN1_U03+, EN1_U06+, EN1_U12++, EN1_U18+ 

EN1_K01+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

1,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 15 h (zajęcia praktyczne) 

1,5 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i zaliczenia 

laboratorium (wykłady, literatura): 20 h 

 Samodzielne przygotowanie sprawozdań: 20 h 

Łączny nakład pracy studenta: 85 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

1,5 (45 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

1,5 (40 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Sterowniki przemysłowe 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE2 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/15 

12 Koordynator   dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz 

13 Prowadzący dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, mgr inż. Piotr Kapustka 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Student rozpoczynający moduł powinien posiadać podstawowe 

wiadomości z zakresu podstaw automatyki, systemów sterowania 

cyfrowego i programowania. 

18 Efekty kształcenia 

 Ma pogłębioną i uporządkowaną teoretycznie wiedzę z zakresu 

programowania systemów PLC zgodnie z normą IEC 61131-3. 

 Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu charakterystycznych cech 

funkcjonalnych systemów PLC firm SIEMENS i GE FANUC. 

 Ma podstawową wiedzę z zakresu zasad implementacji podstawowych 

i specjalnych algorytmów sterowania i regulacji na platformach PLC. 

 Potrafi wykonać konfigurację sprzętową sterownika PLC firmy GE 

FANUC lub SIEMENS SIMATIC S7 300 pod kątem spełnienia 

wymagań określonej aplikacji oraz sprawdzić spełnienie wymagań 

czasu rzeczywistego podczas pracy aplikacji w czasie rzeczywistym. 

 Potrafi zbudować i przetestować na PLC SIEMENS lub GE FANUC 

aplikację z zakresu sterowania logicznego zbudowaną z 

wykorzystaniem języka drabinkowego. 

 Potrafi zbudować i przetestować aplikację zbudowaną z 

wykorzystaniem asemblera na sterowniku GE FANUC lub SIEMENS 

SIMATIC S7 300. 

 Potrafi zbudować i przetestować na sterowniku SIEMENS SIMATIC 

S7 300 aplikację zbudowaną z użyciem zaawansowanych narzędzi 

programistycznych: języka wysokiego poziomu SCL oraz grafu 

sekwencji. 

 Ma świadomość jaką rolę odgrywają systemy sterowania cyfrowego 

we współczesnym przemyśle i życiu codziennym. 

 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Klasyczny wykład i laboratorium prowadzone z użyciem środowisk: 

CIMPLICITY, VERSAPRO, STEP-7, SIEMENS TIA. 



20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Kolokwium na zajęciach 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 
Warunkiem zaliczenia laboratorium jest pozytywne zaliczenie kolokwiów.  

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Moduł obejmuje zagadnienia z zakresu programowania systemów PLC w 

oparciu o normę IEC 61131-3 z odniesieniem do rzeczywistych systemów 

dostępnych w laboratorium: GE FANUC i SIEMENS SIMATIC S7 300. 

Część praktyczna obejmuje 10 ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu 

programowania systemów PLC GE FANUC i SIEMENS SIMATIC. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykład: 

1. Wstęp - rys historyczny, podstawowe założenia funkcjonalne, aktualna 

oferta rynkowa, tendencje rozwojowe sprzętu i oprogramowania. 

2. Konstrukcja sprzętowa sterownika PLC - jednostki centralne, moduły 

wejść i wyjść, moduły komunikacyjne, specjalizowane moduły 

inteligentne, panele operatorskie, zasilacze. 

3. Cykl programowy i spełnienie wymagań czasu rzeczywistego w 

systemach PLC, 

4. Model oprogramowania wg normy IEC 61131: konfiguracja i jej 

elementy, 

5. Metody wymiany danych w systemie PLC na różnych poziomach 

oprogramowania, 

6. Typy danych i zmiennych, 

7. Elementy organizacyjne oprogramowania: zgodne z normą i 

„nieformalne”(bloki funkcyjne, funkcje, podprogramy, bloki 

organizacyjne i bloki danych, pliki), 

8. Języki programowania PLC: graficzne (LD, FBD) , tekstowe (IL, ST) 

Graf Sekwencji (SFC). 

 

Laboratorium: 

1. Podstawowe narzędzia programowe do konfiguracji PLC, zakładanie 

nowego projektu i konfiguracja hardware’u: GE FANUC, SIEMENS. 

2. Język drabinkowy w sterowniku GE FANUC: funkcje logiczne, 

porównania i arytmetyczne. Interpretacja języka, bity systemowe, 

podprogramy, timery i liczniki. 

3. Język Lista Instrukcji w sterowniku GE FANUC. Definiowanie 

akumulatorów. Funkcje logiczne, porównania i arytmetyczne. 

Podprogramy w GE FANUC. Łączenie elementów programu 

napisanych w różnych językach w ramach jednego projektu. 

4. Język drabinkowy w sterowniku PLC SIEMENS: funkcje logiczne, 

porównania i arytmetyczne, funkcje i bloki funkcyjne, timery i liczniki. 

5. Język STL w sterowniku PLC SIEMENS: funkcje logiczne, skoki 

sterowane różnymi zdarzeniami, adresacja pośrednia. 

6. Język wysokiego poziomu STEP 7 SCL w sterowniku PLC SIEMENS: 

wyrażenia, pętle, instrukcje porównania i wyboru. Spełnienie wymagań 

czasu rzeczywistego. 

7. Pochodne i złożone typy danych w sterowniku PLC SIEMENS: 

definiowanie i użycie tablic, struktur i danych typu ciągi znaków. Bloki 

danych oraz UDT. 

8. Graf Sekwencji (SIEMENS). 
 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Notatki z wykładów i laboratorium 

2. Systemy pomocy kontekstowej narzędzi STEP7 Professional oraz 

VersaPro 

3. Kasprzyk J. „Programowanie sterowników przemysłowych”. WNT 

2006 

4. Legierski i inni „Programowanie sterowników PLC” Gliwice 1998 



5. Kwaśniewski J. „Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej” wyd. BTC 

2008 

6. Kwaśniewski J. „Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w 

praktyce inżynierskiej” wyd. BTC 2009 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W10++, EN1_W17++, EN1_W21+, 

EN1_U02+, EN1_U06+, EN1_U09++, EN1_U16+, EN1_U24++, 

EN1_K01+, EN1_K03+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 15 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5h 

2 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i zaliczenia laboratorium 

(wykłady, literatura): 25 h 

 Samodzielne pogłębianie wiedzy zdobytej na laboratoriach w 

ramach prac domowych (implementacja przykładowych 

algorytmów w języku drabinowym i STL): 25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 100 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów akustycznych 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE3 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 4 

9 Semestr 7 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30 

12 Koordynator   dr inż. Robert Wielgat 

13 Prowadzący dr inż. Robert Wielgat, mgr inż. Daniel Król 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość treści programowych z przedmiotów: Teoria sygnałów, 

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Metodyka i techniki programowania I i 

II 

18 Efekty kształcenia 

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia stosowane w cyfrowym 

przetwarzaniu sygnałów akustycznych. 

 Zna i rozumie działanie podstawowych algorytmów 

wykorzystywanych w: jedno- i wielokanałowym przetwarzaniu 

sygnału akustycznego, procedurach rozpoznawania mowy, 

wybranych procedurach kodowania sygnału dźwiękowego. 

 Ma podstawową wiedzę w zakresie implementacji programowej 

algorytmów przetwarzania cyfrowych sygnałów akustycznych. 

 Potrafi stosować poznane metody i algorytmy w analizie i 

przetwarzaniu cyfrowych sygnałów akustycznych. 

 Potrafi implementować podstawowe algorytmy cyfrowego 

przetwarzania sygnałów dźwiękowych  w języku Qt C++. 

 Potrafi ocenić złożoność obliczeniową wykorzystywanych 

algorytmów przetwarzania sygnałów. 

 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, 

przedstawienie materiału w formie prezentacji multimedialnych, 

wykorzystanie tablicy i kredy do dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: Materiały w postaci instrukcji do ćwiczeń 

laboratoryjnych, omówienie zagadnień na tablicy. Wykorzystanie 

oprogramowania Qt C++. Specyfikacja zadań problemowych. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Kolokwium zaliczeniowe z wykładu. 

Oceny z wykonania zadań problemowych. 



21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: pozytywna ocena z pisemnego kolokwium 

zaliczeniowego 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie 

Oceny z wykonania zadań problemowych. Zaliczanie zajęć jest 

oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 oraz wytycznymi 

zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Wykład 

1. Wprowadzenie do tematyki cyfrowego przetwarzania sygnałów 

akustycznych,  

2. Przetworniki elektroakustyczne.  

3. Przetwarzanie wstępne sygnału mowy; metody ekstrakcji cech w 

rozpoznawaniu mowy.  

4. Metody klasyfikacji w systemach rozpoznawania mowy.  

5. Ukryte (Niejawne) modele Markowa.  

6. Trenowanie ukrytych modeli Markowa.  

7. Metody weryfikacji i identyfikacji mówców.  

8. Macierze mikrofonowe.  

9. Redukcja zakłóceń oraz szumów w sygnale dźwiękowym.  

10. Cyfrowe przetwarzanie sygnału akustycznego w muzyce.  

11. Uzyskiwanie efektów akustycznych 

12. Elementy kompresji MP3 cz. I 

13. Elementy kompresji MP3 cz. II 

14. Kodowanie sygnału dźwiękowego w standardzie MPEG-4.  

15. Kolokwium 

 

Laboratorium 

1. Plik WAV, 

2. Interfejs Phonon, 

3. Implementacja generatora przebiegów harmonicznych oraz 

szumowych 

4. Implementacja wybranych metod redukcji szumów i zakłóceń w 

sygnale dźwiękowym  

5. Macierze mikrofonowe 

6. Implementacja metody ekstrakcji cech w sygnale mowy opartej na 

parametrach MFCC 

7. Implementacja metody klasyfikacji w rozpoznawaniu mowy opartej 

na nieliniowej transformacji czasowej. 

Realizacja programowo-sprzętowa wybranych metod cyfrowego 

przetwarzania sygnału akustycznego. (16 godz) 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykład 

Cykl wykładów obejmuje 15 spotkań po 2h lekcyjne. Program wykładów 

przedstawia się następująco: 

1. Wprowadzenie do tematyki cyfrowego przetwarzania sygnałów 

akustycznych, struktura plików WAV, biblioteka Direct Sound. 

(2 godz) 

2. Przetworniki elektroakustyczne. Przegląd i omówienie budowy 

mikrofonów piezoelektrycznych, dynamicznych wstęgowych i 

cewkowych, pojemnościowych, podstawowe parametry mikrofonów, 

budowa głośnika, parametry T/S, zespoły głośnikowe, formaty 

dźwięku Dolby Surround, Dolby Digital, DTS, High Definition, 

THX. (2 godz.) 

3. Przetwarzanie wstępne sygnału mowy: detekcja, filtracja; metody 

ekstrakcji cech w rozpoznawaniu mowy: LPC, Cepstrum, Bank 

Filtrów, MFCC, HFCC. (2 godz) 



4. Metody klasyfikacji w systemach rozpoznawania mowy. Typy 

odległości między wektorami cech; odległość: Euklidesowa, 

Manhattan, Mahalanobisa; nieliniowa transformacja czasowa (DTW); 

optymalizacja algorytmu DTW; wyszukiwanie słów kluczowych 

(word spotting), rozpoznawanie połączonych słów – algorytm 

budowania poziomów (level building algorithm) (2 godz.) 

5. Niejawne modele Markowa. Wprowadzenie do metody niejawnych 

modeli Markowa (HMM), parametry modeli Markowa, macierz 

przejść, prawdopodobieństwa obserwacji, macierz kowariancji, 

mieszanina rozkładów Gaussa, algorytm Viterbiego, rozpoznawanie 

mowy za pomocą metody HMM. (2 godz.) 

6. Trenowanie niejawnych modeli Markowa. Reestymacja Bauma-

Welcha, obliczanie prawdopodobieństw w przód α i wstecz β, uczenie 

zintegrowane (embeded training), modele Markowa dla ciszy i 

krótkiej pauzy, trójfony i jednofony, wiązanie parametrów 

niejawnych modeli Markowa. (2 godz) 

7. Metody weryfikacji i identyfikacji mówców. Wprowadzenie do 

zagadnień weryfikacji i identyfikacji mówców, rozpoznawanie 

mówców zależne od tekstu i niezależne od tekstu, klasyfikatory 

GMM, RVM, SVM, kwantyzacja wektorowa, sieci neuronowe 

wielowarstwowe. (2 godz) 

8. Macierze mikrofonowe. Definicja macierzy mikrofonowej, 

zastosowania macierzy mikrofonowych, poprawa jakości sygnału 

dźwiękowego za pomocą macierzy mikrofonowej, sterowana 

charakterystyka kierunkowości, aliasing przestrzenny, lokalizacja 

źródeł dźwięku, beamforming w polu dalekim i bliskim, metoda 

TDOA, ślepa separacja źródeł. (2 godz) 

9. Redukcja zakłóceń oraz szumów w sygnale dźwiękowym. Redukcja 

zakłóceń impulsowych, filtr medianowy, redukcja szumów, Metoda 

odejmowania widmowego, adaptacyjne filtry Wienera, filtr Kalmana. 

(2 godz) 

10. Cyfrowe przetwarzanie sygnału akustycznego w muzyce: cyfrowa 

zmiana wzmocnienia, miksowanie sygnałów, poszerzanie bazy stereo, 

wykorzystanie filtrów FIR i IIR w cyfrowym przetwarzaniu sygnału 

akustycznego, efekt fuzz itp. (2 godz) 

11. Uzyskiwanie efektów akustycznych: echo pojedyncze i wielokrotne, 

ping-pong,  chorus, flanger, vibrato, tremolo, sztuczny pogłos itp. (2 

godz) 

12. Elementy kompresji MP3: Filtry polifazowe, MDCT, Motylki 

antyaliasingowe, FFT. (2 godz) 

13. Elementy kompresji MP3: Model psychoakustyczny, redukcja 

składowych częstotliwościowych, alokacja bitów, kodowanie 

Huffmana, formowanie strumienia bitowego, struktura pliku MP3 (2 

godz) 

14. Kodowanie sygnału dźwiękowego w standardzie MPEG-4. 

Omówienie normy ISO/IEC 14496-3 Audio (3 część standardu 

MPEG-4), Dekodery i enkodery HVXC oraz HILN, kodowanie 

muzyki i mowy w standardzie MPEG-4. (2 godz) 

15. Kolokwium 

 

Laboratorium 

Laboratorium z przedmiotu jest realizowane w oparciu o oprogramowanie 

C++ Qt oraz komputerowy sprzęt elektroakustyczny (karty dźwiękowe 

stereo i wielokanałowe, mikrofony, zestawy głośnikowe, zestawy 

słuchawkowe itp.). Program laboratorium obejmuje następujące 

zagadnienia: 



1. Plik WAV, wczytywanie, zapisywanie, odtwarzanie. (2 godz) 

2. Interfejs Phonon, nagrywanie i odtwarzanie dźwięku za pomocą 

narzędzi Phonon. (2 godz) 

3. Implementacja generatora przebiegów harmonicznych; generatora 

szumów (biały + kolorowe); generatora przebiegów 

programowalnych. (2 godz) 

4. Implementacja wybranych metod redukcji szumów i zakłóceń w 

sygnale dźwiękowym. (2 godz) 

5. Macierze mikrofonowe: implementacja wybranych algorytmów. 

(2 godz) 

6. Implementacja metody ekstrakcji cech w sygnale mowy opartej na 

parametrach MFCC. (2 godz) 

7. Implementacja metody klasyfikacji w rozpoznawaniu mowy opartej 

na nieliniowej transformacji czasowej. (2 godz)  

8. Realizacja programowo-sprzętowa wybranych metod cyfrowego 

przetwarzania sygnału akustycznego. (16 godz) 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Andrzej Czyżewski, „Dźwięk cyfrowy”, Akademicka Oficyna 

Wydawnicza EXIT, wydanie II, Warszawa 2001, 

2. Tomasz P. Zieliński, „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do 

zastosowań”, WKŁ, Warszawa 2005. 

3. HTKBook: http://htk.eng.cam.ac.uk/docs/docs.shtml 

4. Materiały z wykładów 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W07+, EN1_W13++, EN1_W20++ 

EN1_U06+, EN1_U07++, EN1_U08++, 

EN1_K01+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

2 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia wykładu laboratorium 

(wykłady, literatura): 25 h 

 Samodzielne pogłębianie wiedzy zdobytej na laboratoriach w 

ramach prac domowych (implementacja algorytmów 

przetwarzania sygnałów w języku C++): 25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 110 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (60 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 

http://htk.eng.cam.ac.uk/docs/docs.shtml


 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE4 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15, L/30, E 

12 Koordynator   dr inż. Łukasz Mik 

13 Prowadzący dr inż. Łukasz Mik 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

 Wiedza z zakresu techniki mikroprocesorowej  

 Znajomość metodyki i technik programowania 

 Podstawy C/C++   

 Podstawowa wiedza dotycząca systemów operacyjnych 

18 Efekty kształcenia 

 Student posiada wiedze z zakresu budowy systemów operacyjnych. 

Zna pojęcia procesów i wątków wraz z podstawową klasyfikacją, zna 

mechanizm zmiany kontekstu i algorytmy planisty. 

 Student posiada wiedzę dotyczącą mechanizmów komunikacji 

międzyprocesowej, synchronizacji procesów i ich wykorzystania w 

aplikacjach czasu rzeczywistego. 

 Student zna podstawowe mechanizmy zarządzania pamięcią 

operacyjną i dyskową w systemie operacyjnym 

 Student potrafi korzystać z interfejsu aplikacyjnego systemu 

operacyjnego czasu rzeczywistego. 

 Student potrafi projektować, tworzyć i testować aplikacje 

wielowątkowe z synchronizacją, działające pod kontrolą systemu 

operacyjnego 

 Student potrafi skonfigurować i uruchomić system operacyjny czasu 

rzeczywistego dedykowany dla systemów wbudowanych 

 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i 

skutki działalności inżyniera – elektryka, w tym odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika, 

rozwiązywanie przykładowych problemów z wykorzystanie tablicy, 

kredy, pisków. 

Laboratorium: praktyczne rozwiązywanie prostych zadań z 

wykorzystaniem 8 bitowych kontrolerów jednoukładowych. 



20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Egzamin 

2. Zadania przejściowe 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: Posiadanie notatek, przystąpienie i zaliczenie z wynikiem 

pozytywnym egzaminu 

Laboratorium:  

7. Ocena z laboratorium jest wynikiem gromadzenia punktów  za każde z 

zadań przejściowych oraz testu. 

8. Na ocenę końcową składa się: 40% zadania laboratoryjne,  3 testy po 

20%. 

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych na egzaminie i 

laboratorium. 

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Przestawienie i wyrobienie praktycznych umiejętności w zakresie 

budowy systemów operacyjnych czasu rzeczywistego. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykłady 

 

1. Podstawy oraz narzędzia projektowania i programowania 

systemów operacyjnych czasu rzeczywistego (RTOS) – 4 godziny 

 

Wstępny podział systemów operacyjnych: systemy wbudowane, 

ogólnego zastosowania, przykłady znanych systemów (Windows, CE, 

Linux, RT, Android, FreeRTOS, MicroC/OS, itd.). 

Przegląd technik programistycznych specyficznych dla RTOS: 

Architektura systemów mikroprocesorowych, podstawy programowania 

mikroprocesorów w językach asemblerowych oraz C, podstawowe 

narzędzia (kompilator, linker, debugger) 

 

2. Podstawowe mechanizmy i pojęcia systemów operacyjnych – 2 

godziny 

 

Przedstawienie zagadnień, mechanizmów na przykładzie Win, Linux, 

MicroC/OS: Systemy pierwszo/drugo-planowe, sekcja krytyczna, 

dzielone zasoby komputera, wielo-zadaniowość, zadanie, proces, wątek, 

włókno; Mechanizm przełączania zadań; Jądro systemu; Struktura jądra; 

Scheduler; Jądra bez i z wywłaszczaniem; Specyfika systemów czasu 

rzeczywistego: systemy miękkie i twarde, zadania synchroniczne i 

asynchroniczne, parametry systemu, systemy wielo-mikroprocesorowe i 

wielo-rdzeniowe; 

 

3. Struktura jądra, zarządzanie oraz tworzenie procesów – 2 godzin 

 

Koncepcja procesu (wątku, zadania, włókna) na przykładzie Win, Linux, 

MicroC/OS: stany procesu, proces control block (PCB); Mechanizm 

przełączania kontekstu; Priorytet zadań, priorytety statyczne i 

dynamiczne, przydział priorytetów zadaniom; Algorytmy planowania:  

Round-Robin, rate monotonic, earliest-deadline-first, least laxity 

dynamic, maximum-urgency-first, weighted shortest-processing-time-

first; Minimalizacja opóźnień; Synchronizacja procesów oraz dzielenie 

zasobów: mutual-exclusion semafory, algorytm Dekker'a i Peterson'a, 

spinlocks, zmienne warunkowe, bariery, obiekty rendez-vous, monitory; 

Metody analizy zarządcy: analiza globalna, obliczenie zblokowań, 

określenie granic. 

 

4. Komunikacja między zadaniami oraz synchronizacja – 2 godzin 

 



Problem wzajemnego wykluczania (mutual-exclusion) - 

włączanie/wyłączanie przerwań, mechanizm test-and-set, wł/wył. planera, 

semafory; Problem wzajemnego zakleszczenia (deadlock); Problem 

zagłodzenia; Problem producentów/konsumentów; Synchronizacja zadań; 

Flagi zdarzeń systemowych (event flags); Komunikacja między-

zadaniowa - mailboxes, kolejki wiadomości, przekazywanie wiadomości; 

Przerwania - źródła przerwań, maskowalne/niemaskowalne, wektory 

przerwań, procedura obsługi (ISR), opóźnienia, odpowiedź, powrót, 

obliczanie i planowanie zależności czasowych ISR; Liczne przykłady ww 

zagadnień w Win, Linux, MicroC/OS. 

 

5. Zarządzanie pamięcią oraz urządzenia wejścia/wyjścia – 2 

godziny 

 

Struktura pamięci i mechanizm zarządzania pamięcią (kontroler pamięci, 

cache), rodzaje adresowań pamięci; Przydział jednego i wielu obszarów; 

Stronicowanie; Segmentacja; Segmentacja stronicowana; Pamięć 

wirtualna: mechanizm tłumaczenia adresów, stronicowanie na żądanie, 

zastępowanie stron, przydział ramek; Wstęp do systemów plików; 

Zarządzanie urządzeniami I/O; 

 

6. Zagadnienia zaawansowane – 4 godziny 

 

Źródła oraz pomiar czasu w RTOS; Problem systemów krytycznych: 

zapewnienie poziomu bezpieczeństwa, architektury wysokiego 

bezpieczeństwa - projektowanie zabezpieczenia pojedynczego kanału, 

wzorzec głosowania wielo-kanałowego, wzorzec jednorodnej 

nadmiarowości, wzorzec watchdog; Narzędzia do projektowania RTOS; 

 

Ćwiczenia laboratoryjne 

 

1. Programowanie z wykorzystaniem interfejsu aplikacyjnego systemu 

operacyjnego czasu rzeczywistego – 6 godziny – Zapoznanie 

studentów z narzędziami do edycji i budowania kodu dla wybranej 

platformy mikrokontrolerowej. Ćwiczenia z wykorzystania 

mechanizmów systemu operacyjnego czasu rzeczywistego (planista, 

wątki, mechanizmy synchronizacji zadań). Metody diagnostyki i 

debuggowania (detekcja przepełnienia stosu, kontrola zależności 

czasowych).  

2. Komunikacja z układami peryferyjnymi pod kontrolą systemu 

operacyjnego czasu rzeczywistego – 6 godziny - Zadaniem studentów 

jest implementacja sterowników wspierających aplikacje 

wielowątkowe, dla wybranych układów peryferyjnych (np. ADC, 

USART, SPI, I2C, USB, Ethernet), wykorzystując w pełni ich 

możliwości (np. transfer DMA).  

3. Zaprojektowanie aplikacji z wykorzystaniem systemu operacyjnego 

czasu rzeczywistego. – 6 godzin: 

 Analiza specyfikacji wymagań projektu (dyskusja) – 1 godzina –

specyfikacja funkcjonalna i plan testów dla wybranego zadania 

projektowego 

 Wybór systemu operacyjnego pod kątem realizacji projektu 

(dyskusja) - 1 godzina - Zadaniem studentów jest analiza wybranych 

systemów operacyjnych (FreeRTOS, MicroC/OS, RT Linux) pod 

kątem możliwości realizacji wybranego zadania projektowego. 

 Dobór mechanizmów programowych (dyskusja) - 1 godzina - 

Studenci wybierają metodę realizacji kolejnych modułów 

wchodzących w skład projektu na podstawie wiedzy uzyskanej 



podczas wykładów 

4. Realizacja zadania projektowego - 8 godziny 

5. Podsumowanie – 2 godziny 

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1 . Stallings W.: Operating Systems. Prentice-Hall, 2011 (tł. polskie: 

Systemy operacyjne, PWN). 

2. Stroustrup B. The C++ Programming Language, 2000 (tł. polskie: 

Język C++, WNT). 

3. Hughes C., Hughes T.: Professional Multicore Programming. Wrox, 

2008.  

4. Hallinan C.: Embedded Linux Primer. Prentice-Hall, 2011.  

5. Douglass B.P.: Doing Hard Time. Developing Real-Time System. 

Addison Wesley, 1999. 

6. Labrosse J.J.: MicroC/OS-III. The Real-Time Kernel. Micrium Press, 

2009.     

7. Paprocki K.: Mikrokontrolery STM32 w praktyce, BTC, 2011. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W07+, EN1_W09++,  

EN1_U03+, EN1_U06+, 

EN1_K01+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 15 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5h 

2 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i zaliczenia 

laboratorium (wykłady, literatura): 25 h 

 Samodzielne pogłębianie wiedzy zdobytej na laboratoriach  

w ramach prac domowych (implementacja programów  

z wykorzystaniem języka strukturalnego C w systemach QNX  

i FreeRTOS): 25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 100 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Komputerowe systemy pomiarowe 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE5 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 5 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L30 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz 

13 Prowadzący prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość metod programowania w języku C 

Znajomość analizy matematycznej i statystyki. 

Znajomość funkcjonowania układów elektronicznych 

18 Efekty kształcenia 

 Student ma podstawową wiedzę w zakresie projektowanie systemów 

pomiarowych 

 Student ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i techniki 

programowania w graficznym języku programowania wykorzystując 

środowisko programistyczne LabView 

 Student ma podstawową wiedzę w zakresie organizacja systemów na 

bazie komputerowych kart pomiarowych, rozległych systemów 

pomiarowych budowanych w oparciu o sieci komputerowe, 

systemów pomiarowych na bazie magistrali GPIB, USB i RS232 

 Student potrafi dokonywać analizy sygnałów w dziedzinie czasu i 

częstotliwości stosując odpowiednie narzędzia programowe 

 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i 

innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać 

ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 

uzasadniać opinie 

 Student ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu 

podnoszenia kompetencji zawodowych 

 Student potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i 

graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski 

 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania 

się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

 Student ma świadomość ważności zachowania w sposób 

profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania 

różnorodności poglądów i kultur 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład prowadzony jest przy użyciu technik multimedialnych z 

animacjami funkcjonowania wybranych elementów i układów 



pomiarowych. 

Laboratorium wykorzystuje oprogramowanie LabView do tworzenia 

systemów i układów pomiarowych. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Egzamin 

2. Sprawdziany na laboratorium 

3. Aktywność 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest 

uzyskanie pozytywnych ocen z laboratorium oraz kolokwium 

zaliczeniowego z wykładu. 

2. Obliczamy średnią ważoną z ocen z laboratorium (50%) i 

wykładów (50%). 

3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności: 

if sr>4.75 then OK:=5.0 else 

if sr>4.25 then OK:=4.5 else 

if sr>3.75 then OK:=4.0 else  

if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Wykłady 

 

1. Podstawy projektowania systemów pomiarowych przy pomocy 

oprogramowania HP VEE. 

2. Podstawy projektowania systemów pomiarowych i analiza danych 

przy pomocy oprogramowania LabView 

3. Budowa magistrali pomiarowej GPIB i jej wykorzystanie do 

tworzenia systemów pomiarowych 

4. Szeregowe magistrale pomiarowe RS232 i USB 

5. Budowa magistrali CAN jako przykład rozproszonych systemów 

pomiarowych  

6. Organizacja systemów pomiarowych na bazie komputerowych kart 

pomiarowych  

 

Ćwiczenia laboratoryjne 

 

Wprowadzenie do techniki programowania w graficznym języku 

programowania wykorzystując środowisko programistyczne LabView 

Przygotowanie indywidualnego projektu systemu pomiarowego 

wykorzystującego pakiet programowy LabView   

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykłady 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową nowoczesnych 

systemów pomiarowych (w skali laboratoryjnej oraz przemysłowej) 

opartych na standardowych magistralach transmisyjnych i 

współpracujących z sieciami komputerowymi.  

 

1. Podstawy projektowania systemów pomiarowych przy pomocy 

oprogramowania HP VEE– Podstawowe bloki funkcjonalne. 

Wykorzystywanie funkcji „ user object” do tworzenia bloków 

funkcjonalnych.  Przyłączanie urządzeń pomiarowych przy pomocy 

funkcji „instrument”.  Struktura systemu pomiarowego. 

2. Podstawy projektowania systemów pomiarowych i analiza danych 

przy pomocy oprogramowania LabView– Podstawowe  bloki 

funkcjonalne . Węzły specjalne. Tworzenie oprogramowania do 

pomiarów. Instalacja urządzeń pomiarowych.  Tworze bloków 

funkcjonalnych.  Analiza danych pomiarowych. Graficzne 

obrazowanie wyników pomiarowych.  

3. Budowa magistrali pomiarowej GPIB i jej wykorzystanie do 

tworzenia systemów pomiarowych– Parametry magistrali GPIB. 

Transmisja danych.  Sterowanie urządzeniami pomiarowymi. 

4. Szeregowe magistrale pomiarowe RS232 i USB–Parametry 



magistrali.  Transmisja danych. Sterowanie urządzeniami 

pomiarowymi.  

5. Budowa magistrali CAN jako przykład rozproszonych systemów 

pomiarowych– Struktura i parametry magistrali CAN. Transmisja 

danych z rozproszonych systemów pomiarowych.  

6. Organizacja systemów pomiarowych na bazie komputerowych kart 

pomiarowych -  Przetworniki AC i CA. Liczniki. Cyfrowe układy 

wejścia-wyjścia. 

 

Ćwiczenia laboratoryjne 

 

Wprowadzenie do techniki programowania w graficznym języku 

programowania wykorzystując środowisko programistyczne LabView 

Tworzenie SubVI 

Wykorzystanie węzłów strukturalnych 

Analiza danych pomiarowych 

Struktury graficzne  

Współpraca urządzeń pomiarowych sterowanych z komputera 

Przygotowanie indywidualnego projektu systemu pomiarowego 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Waldemar Nawrocki – „Komputerowe systemy pomiarowe”  

2. Robert Helsen – „Visual Programming With HP-VEE”; 

3. Johnson Gary W. – “LabVIEW Graphical Programming : Practical 

Applications in Instrumentation and Control”;  

4. Anthony J. Caristi – „IEEE-488 General Purpose Instrumentation Bus 

Manual”;  

5. Wade D. Peterson – „The VMEbus Handbook 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W07+, EN1_W14++, 

EN1_U02+, EN1_U06+, EN1_U11++, 

EN1_K01+, EN1_K03+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5h 

2,5 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i zaliczenia 

laboratorium (wykłady, literatura): 30 h 

 Samodzielne pogłębianie wiedzy zdobytej na laboratoriach w 

ramach prac domowych (implementacja przykładowych aplikacji 

w środowisku Labview): 35 h 

Łączny nakład pracy studenta: 130 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (65 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Przetwarzanie sygnałów z wykorzystaniem procesorów sygnałowych 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE6 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 5 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30 

12 Koordynator   dr inż. Robert Wielgat 

13 Prowadzący dr inż. Robert Wielgat, mgr inż. Daniel Król 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość treści programowych z przedmiotów: Technika 

mikroprocesorowa, Metodyka i techniki programowania, Teoria 

sygnałów, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, 

18 Efekty kształcenia 

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z dziedziny procesorów 

sygnałowych. 

 Zna i rozumie działanie poszczególnych bloków wybranego 

procesora sygnałowego oraz zna podstawowe rozkazy asemblera. 

 Ma podstawową wiedzę w zakresie implementacji programowej 

algorytmów przetwarzania cyfrowych sygnałów na wybranym 

procesorze sygnałowym. 

 Potrafi implementować podstawowe algorytmy cyfrowego 

przetwarzania sygnałów na wybranym procesorze sygnałowym. 

 Potrafi ocenić złożoność obliczeniową wykorzystywanych 

algorytmów przetwarzania sygnałów. 

 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, przedstawienie 

materiału w formie prezentacji multimedialnych, wykorzystanie tablicy i 

kredy do dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: Materiały w postaci instrukcji do ćwiczeń 

laboratoryjnych, omówienie zagadnień na tablicy.  

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Kolokwium zaliczeniowe z wykładu. 

Kolokwia zaliczeniowe z laboratorium. 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: pozytywna ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających oraz ocen z aktywności. 

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 



22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Wiadomości podstawowe na temat procesorów sygnałowych: architektura 

typu Harward, typy stałoprzecinkowe i zmiennoprzecinkowe, 

przetwarzanie potokowe; Architektura procesora ADSP 21469: ALU, 

mnożarka, przesuwnik bitowy, rejestry procesora, magistrale procesora, 

Pamięć wewnętrzna i podręczna, Generatory adresowe, tryby 

adresowania, Kontroler IO, Kontroler DMA. Język asemblera procesorów 

sygnałowych rodziny SHARC. Implementacja wybranych metod 

cyfrowego przetwarzania sygnału na procesorze sygnałowym. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykłady 

1. Cykl wykładów obejmuje 15 spotkań po 2h lekcyjne. Program 

wykładów przedstawia się następująco: 

2. Wprowadzenie do tematyki procesorów sygnałowych, omówienie 

architektury typu harward, zastosowania procesorów sygnałowych, 

charakterystyka głównych rodzin procesorów sygnałowych. 

3. Formaty liczb zmiennoprzecinkowych i stałoprzecinkowych, 

naturalny kod binarny, kod uzupełnień do dwóch, format IEEE 754, 

konwersja liczb z jednego formatu na inny, niedokładności 

numeryczne 

4. Elementy architektury procesorów sygnałowych z rodziny ADSP 

214xx SHARC na przykładzie procesora ADSP 21469: zbiór 

rejestrów, jednostka arytmetyczno-logiczna, mnożarka, przesuwnik 

bitowy, rejestry systemowe 

5. Asembler easm21k: oznaczenia rejestrów, operacje jednostki 

arytmetyczno-logicznej na liczbach stałoprzecinkowych i 

zmiennoprzecinkowych 

6. Asembler easm21k: stało- i zmiennoprzecinkowe operacje mnożarki 

oraz przesuwnika bitowego. 

7. Schemat potokowego wykonywania rozkazów, trójetapowa 

realizacja rozkazów przez procesor sygnałowy, sekwenter procesora 

ADSP 21469, instrukcje pętli, skoków, wywołania procedur; 

procedury obsługi przerwań, tryb uśpienia procesora ADSP 21065L 

8. Architektura procesora ADSP 21469: pamięć podręczna, generatory 

adresów, tryby adresowania, adresowanie typu premodify i 

postmodify, realizacja bufora kołowego, adresowanie typu bit-

reversed 

9. Mapa pamięci procesora ADSP 21469, pamięć wewnętrzna, pliki 

LDF, kontroler DMA 

10. Architektura procesora ADSP 21469, porty szeregowe, nadawanie i 

odbieranie danych, Port równoległy, interfejs SDRAM, praca 

wieloprocesorowa 

11. Architektura procesora ADSP 21469 układy czasowo-licznikowe, 

tryb PWMOUT, tryb WIDTH-CNT, system przerwań, priorytet 

przerwań, maskowanie przerwań,  

12. Asembler easm 21k,tworzenie pliku wykonywalnego, preprocesing, 

kompilacja, linkowanie, dyrektywy asemblera, dyrektywy 

preprocesora, 

13. Przykłady programów w języku C oraz easm 21k, realizacja bufora 

kołowego, miksowanie sygnałów, ustawianie bazy stereo, filtry typu 

FIR i IIR, filtry parametryczne i grzebieniowe. 

14. Przykłady programów w języku C oraz easm 21k, Wybrane metody 

cyfrowego przetwarzania sygnałów 

15. Przykłady programów w języku C oraz easm 21k, realizacja efektów 

dźwiękowych typu echo, flanger, chorus, vibrato, fuzz, ping-pong, 

sztuczny pogłos. 

16. Kolokwium końcowe 

Laboratorium 



Laboratorium z przedmiotu jest realizowane w oparciu o płyty 

uruchomieniowe ADZS 21469-EZBRD oraz oprogramowanie 

VisualDSP++. Program ćwiczeń laboratoryjnych obejmujący 10 spotkań 

po 3h lekcyjne przedstawia się następująco: 

1. Zapoznanie się z zestawem uruchomieniowych ADZS 21469-

EZBRD: zapoznanie się z zestawem od strony sprzętowej, nauka 

kompilacji, debugowania i kompilowania programów za pomocą 

środowiska programistycznego VisualDSP. Uruchamianie i 

modyfikowanie prostych programów 

2. Generacja sygnałów: sygnał sinusoidalny, trójkątny, prostokątny, 

przebieg dowolny 

3. Generacja sygnałów wielowymiarowych, krzywe Lissajous 

4. Filtracja sygnałów za pomocą filtrów typu FIR oraz wykładniczych 

5. Kolokwium 

6. Wizualizacja przebiegów za pomocą Visual DSP++ 

7. Realizacja efektu echo 

8. Realizacja efektu ping-pong na ADSP 21065L 

9. Relalizacja efektów dźwiękowych np. efekt surround 

Kolokwium 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Dokumentacja procesora ADSP 21469 ze strony: 

http://www.analog.com/en/processors-dsp/sharc/adsp-

21469/products/product.html 

2. Materiały z wykładów 

3. Jacek Augustyn, „Asemblery μC51, ADSP-21065L SHARC”, 

Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Tarnowie, Wyd. 

IGSMiE PAN, Kraków 2006, 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W07+, EN1_W08++, EN1_W13+, EN1_W20+  

EN1_U02+, EN1_U06+, EN1_U08++,  

EN1_K01+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5h 

2,5 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia wykładu i laboratorium 

(wykłady, literatura, dokumentacja procesora sygnałowego): 30 h 

 Samodzielne pogłębianie wiedzy zdobytej na laboratoriach w 

ramach prac domowych (implementacja wybranych metod 

przetwarzania sygnałów w języku C ): 35 h 

Łączny nakład pracy studenta: 130 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (65 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Inżynieria systemów wbudowanych 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE7 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 5 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30, E 

12 Koordynator   dr inż. Łukasz Mik 

13 Prowadzący dr inż. Łukasz Mik, dr inż. Jacek Jasielski 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

- Znajomość podstaw techniki mikroprocesorowej 

- Podstawa umiejętność programowania w języku C  

- Podstawowa znajomość algorytmów i struktur danych 

18 Efekty kształcenia 

 Zna i rozumie problematykę budowy systemów mikroprocesorowych 

oraz kontrolerów jednoukładowych 

 Student posiada wiedzę dotyczącą mechanizmów komunikacji 

międzyprocesowej, synchronizacji procesów i ich wykorzystania w 

aplikacjach czasu rzeczywistego. 

 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie programowanie w asemblerze 

oraz podstawową w zakresie programowania w języku C 

 Potrafi stosować poznane pojęcia w analizie problemów 

inżynierskich z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej. 

 Potrafi rozdzielać zadanie na realizację sprzętową i programową, 

potrafi implementować podstawowe algorytmy w asemblerze. 

 Potrafi myśleć twórczo, rozwiązując nowe problemy inżynierskie, 

pracuje zespołowo 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się  

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika, 

rozwiązywanie przykładowych problemów z wykorzystanie tablicy, 

kredy, pisków. 

Laboratorium: praktyczne rozwiązywanie prostych zadań z 

wykorzystaniem 8 bitowych kontrolerów jednoukładowych. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Egzamin 

2. Test 

3. Weryfikacja zadań laboratoryjnych 



4. Burza mózgów 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: Posiadanie notatek, przystąpienie i zaliczenie z wynikiem 

pozytywnym egzaminu 

Laboratorium:  
9. Ocena z laboratorium jest wynikiem gromadzenia punktów  za każde z 

zadań przejściowych oraz testu. 

10. Na ocenę końcową składa się: 40% zadania laboratoryjne,  3 testy 

po 20%. 

 

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych na egzaminie i 

laboratorium. 

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Komponenty sprzętowe nowoczesnych systemów wbudowanych, 

architektura i możliwości wybranych rodzin mikrokontrolerów. Cykl 

tworzenia oprogramowanie dla systemów wbudowanych i jego elementy. 

Systemy operacyjne czasu rzeczywistego dla aplikacji wbudowanych, 

problemy wielowątkowości. Zarządzanie pamięcią w systemach 

wbudowanych. Przenośność oprogramowania i tworzenie uniwersalnego 

kodu.  

W ramach przedmiotu prowadzone są zajęcia laboratoryjne na 

przygotowanych zestawach uruchomieniowych z 8- i 32- bitowymi 

mikrokontrolerami jednoukładowymi z rozbudowanymi układami 

peryferyjnymi. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

1. Cel przedmiotu, zadania, pojęcia podstawowe, znaczenie w 

przemyśle  2g 

2. Systemy wbudowane - podstawy: CPU, pamięci, asembler  2g 

3. Budowa aplikacji systemów wbudowanych (niskopoziomowe 

procedury inicjalizacji) 2g 

4. Układy peryferyjne – budowa i ich programowanie (przerwania, 

odpytywanie) 2g 

5. Metody akwizycji i zapisu danych  2g 

6. Systemu operacyjne czasu rzeczywistego dla systemów 

wbudowanych – wymagania, podstawowe rodzaje 2g 

Aplikacje wielozadaniowe: definicje, uruchamianie, synchronizacja 3g 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Barr M., Massa A.: Programming Embedded Systems: O'Reilly, 2006  

2. Li Q., Yao C.: Real-Time Concepts for Embedded Systems:  CMP 

Books, 2003 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W07+, EN1_W08++, EN1_W15+, EN1_W17+, 

EN1_U02+, EN1_U06+, EN1_U09+, EN1_U22+, 

EN1_K01+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5h 

2,5 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i zaliczenia 

laboratorium (wykłady, literatura): 35 h 

 Samodzielne pogłębianie wiedzy zdobytej na laboratoriach w 

ramach prac domowych (pisanie programów na systemy 

wbudowane z wykorzystaniem języka C): 30 h 

Łączny nakład pracy studenta: 130 h 



27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (65 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Układy i systemy scalone 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE8 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 5 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30, E 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta 

13 Prowadzący prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, mgr inż. Wojciech Kołodziejski 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień  z zakresu: 

 teorii obwodów w zakresie analizy układów elektronicznych, 

 podstaw teorii półprzewodnikowej oraz elementów elektronicznych, 

 technik obliczeniowych, 

 technik symulacyjnych, 

 techniki cyfrowej i mikroprocesorowej.   

 

18 Efekty kształcenia 

1. Zna ogólne zasady projektowania prostych analogowych i cyfrowych 

układów scalonych. 

2. Ma podstawową wiedzę o parametrach układów i procesu 

technologicznego mających wpływ  na jakość układów. 

3. Zna ogólnie  i rozumie metodykę projektowania układów scalonych. 

4. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych 

źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich 

interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać 

opinie. 

5. Potrafi dokonać analizy sygnałów i korygować pracę podstawowego 

układu scalonego. 

6. Potrafi posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem do 

symulacji układów elektronicznych.  Potrafi zmierzyć parametry 

zaprojektowanego układu. 

7. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz 

podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykłady oparte na slajdach dość szczegółowo prezentujących wykładany 

materiał (schematy, opisy, analizy, wnioski).  Materiały do wykładów w 

formie elektronicznej wcześniej udostępniane studentom. Ćwiczenia 

laboratoryjne wykonywane są w grupach 4-osobowych.  

W ramach tych ćwiczeń,  każda grupa  wykonuje 2 projekty  wybranych 

układów scalonych, wykorzystując do tego celu  licencjonowane 



oprogramowanie. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Egzamin. 

Sprawdziany  i sprawozdania z wykonanych projektów. 

Aktywność. 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

1.   Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie 

pozytywnej oceny z laboratorium oraz egzaminu. 

2.   Obliczamy średnią ważoną z ocen z  laboratorium (50%) i egzaminu 

(50%) uzyskanych we wszystkich terminach. 

3.   Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności: 

if sr>4.75 then OK:=5.0 else 

     if sr>4.25 then OK:=4.5 else 

     if sr>3.75 then OK:=4.0 else  

     if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3 

 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Projekt wybranych, analogowych i cyfrowych układów i systemów 

scalonych w zakresie: projektowania struktur układowych , symulacji 

przed -layoutowych  i projektowania    layoutów. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykłady: 

Wprowadzenie. Główne kierunki rozwoju analogowych  i cyfrowych 

układów scalonych. Modele: wielkosygnałowy i małosygnałowy 

tranzystorów MOSFET. Częstotliwość graniczna tranzystora MOSFET. 

Struktury tranzystorów MOSFET. (2 godz.).  

Podstawowa technologia cyfrowa. Podstawowe procesy technologiczne  

wytwarzania układów scalonych. Elementy aktywne i pasywne  we 

współczesnych technologiach CMOS. Układy specjalizowane. Strategie 

projektowania. Środki CAD w projektowaniu fizycznym . Przebieg 

projektowania układu analogowego CMOS. Reguły projektowania. 

Techniki projektowania topografii. Ekstrakcja. Nowoczesne narzędzia do 

projektowania układów VLSI   - (4 godz.). 

 Czynniki ograniczające stosowanie niskich napięć zasilających i mały 

pobór mocy układów analogowych. Ograniczenia częstotliwościowe 

układów CMOS. Projektowanie układów analogowych pod kątem 

minimalizacji szumów i sprzężeń pasożytniczych między tranzystorami i 

blokami funkcjonalnymi. (4 godz.) 

Optymalizacja topografii połączeń elementów, rola padów w kontekście 

czasu propagacji sygnałów. Łączenie bloków analogowych z cyfrowymi 

na wspólnym podłożu aktywnym.  Ekstrakcja projektu topograficznego, 

analiza parametrów fizycznych. – (4 godz.) 

Dynamiczne rezystancje. Lustra prądowe. Podstwowe układy 

wzmacniaczy CMOS.  Układy CMOS w trybie napięciowym i 

prądowym. – (4 godz.)  

Wybrane rozwiązania układowe wzmacniaczy operacyjnych CMOS – (4 

godz.).   

Struktury i layouty wybranych bloków cyfrowych CMOS (4 godz.) 

Synteza na poziomie topografii wybranych układów cyfrowych CMOS  - 

(2 godz.).  

Projektowanie zorientowane na maksymalizację częstotliwości pracy. 

Systemy SoC (System on Chip) -  (2 godz.) 

 

Ćwiczenia laboratoryjne: 

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w grupach 4 osobowych. Udział 

w tych zajęciach  ma na celu zaprojektowanie w każdej grupie  

wytypowanych układów scalonych: 1 układu  analogowego  i 1 układu 

cyfrowego.  Projekt obejmuje opracowanie struktury układowej, dobór 

punktów pracy,  symulacje przedlayoutowe i projekt layoutów, 

wykorzystując do tego celu  licencjonowane oprogramowanie. 



 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Patyra M.J., Projektowanie układów MOS w technice VLSI, WNT, 

Warszawa , 2006 

2. P. E. Allen, D. R. Holberg; „CMOS Analog Circuit Design”, New 

York, Oxford. 

3. R. J. Baker, „CMOS Mixed-Signal Circuit Design”, Volume II of 

CMOS: Circuit Design, Layout, and Simulation, IEEE Press Series 

on Microelectronic Systems, Piscataway 2002. 

4. A. Handkiewicz, “Mixed-Signal Systems: A Guide to CMOS 

Circuit Design”, IEEE Press Series on Microelectronic 

Systems, Piscataway 1988. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W05++, EN1_W13+, EN1_W15+++, EN1_W16++, EN1_W21+, 

EN1_U01+, EN1_U03+, EN1_U06+, EN1_U15+, EN1_U18++, 

EN1_U21+, EN1_U22+, EN1_U27+ 

EN1_K01+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5h 

2,5 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i zaliczenia 

laboratorium (wykłady, literatura): 30 h 

 Samodzielne pogłębianie wiedzy zdobytej na laboratoriach w 

ramach prac domowych (realizacja prostego modelu układu 

scalonego w wybranej technologii): 35 h 

Łączny nakład pracy studenta: 130 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (65 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Komputerowe wspomaganie projektowania systemów wbudowanych 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE9 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15, L/30 

12 Koordynator   dr inż. Łukasz Mik 

13 Prowadzący dr inż. Łukasz Mik, mgr inż. Maciej Witek 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

 Znajomość elementów elektronicznych 

 Znajomość analogowych układów elektronicznych 

 Znajomość cyfrowych układów elektronicznych 

 Znajomość technik symulacyjnych 

 Znajomość techniki mikroprocesorowej 

18 Efekty kształcenia 

 Student ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania obwodów 

drukowanych i nowoczesnych technik montażu elektronicznego na 

płytach PCB i na podłożach ceramicznych zarówno jedno- jak i 

wielowarstwowych. 

 Student ma podstawową wiedzę w zakresie formułowania, analizy i 

poszukiwanie rozwiązania problemu inżynierskiego i wykorzystuje w 

swojej pracy komputerowe narzędzia wspomagające zarządzanie i 

prowadzenie projektów inżynierskich 

 Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji tego zadania;  

 Student potrafi zaprojektować prosty obwód drukowany, korzystając 

ze specjalizowanego oprogramowania; 

 Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi 

służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych 

dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe 

metody i narzędzia 

 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i 

skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i 

związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje 

 Student ma świadomość ważności zachowywania się w sposób 

profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania 

różnorodności poglądów i kultur 



19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: prezentacja materiału w postaci slajdów multimedialnych 

wyświetlanych na projektorze. Dodatkowe wyjaśnienia na tablicy przy 

użyciu tradycyjnych metod prezentacji. 

Laboratorium: realizacja ćwiczeń z wykorzystaniem instrukcji i 

zestawów dydaktycznych opartych na mikrokontrolerach z rdzeniem 

ARM. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Zadanie laboratoryjne 

2. Ocena projektu 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: Posiadanie notatek, przystąpienie i zaliczenie z wynikiem 

pozytywnym egzaminu 

Laboratorium:  

11. Ocena z laboratorium jest wynikiem gromadzenia punktów  za 

każde z zadań przejściowych oraz testu. 

12. Na ocenę końcową składa się: 40% zadania laboratoryjne,  3 testy 

po 20%. 

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych na egzaminie i 

laboratorium. 

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Przedstawianie narzędzi i metodyk projektowania analogowych i 

cyfrowych obwodów drukowanych. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykłady: 

 

1. Elementy projektoznawstwa i zarządzania projektami w pracy 

inżynierskiej – 3godz 

Omówienie zagadnień projektowania wstępnego i szczegółowego, 

zagadnień formułowania i analizy problemu oraz etapu poszukiwania 

rozwiązania, narzędzia wspomagające zarządzanie dokumentacją i 

prowadzenie projektów inżynierskich. 

2. Podstawowe narzędzia do projektowania stosowane w wytwarzaniu 

układów elektronicznych – 8h 

Czynniki wpływające na dobór narzędzi programowych w pracy 

inżynierskiej; konfiguracja środowiska pracy na przykładzie 

oprogramowania Eagle , Altium Designer i Orcad Cadence ; edycja 

schematów, płytek PCB i obsługa bibliotek elementów na przykładzie 

oprogramowania Eagle , Altium Designer i Orcad Cadence ; tworzenie 

dokumentacji techniczno-ruchowej i technologicznej projektów układów 

elektronicznych wraz z elementami zarządzania jakością. 

 

3. Zasady projektowania obwodów drukowanych – 4h 

 

Wybrane problemy dotyczące topologii obwodów drukowanych, 

omówienie reguł projektowania obwodów analogowych, cyfrowych i 

obwodów wysokoczęstotliwościowych, wybrane problemy związane z 

integralnością sygnałową, uwzględnienia wymagań norm 

kompatybilności elektromagnetycznej w projektach układów 

elektronicznych. 

 

Laboratorium 

Zajęcia mają na celu przybliżenie i sprawdzenie umiejętności studenta w 

posługiwaniu się: 

1. narzędziami do automatyzacji procesu projektowania – 4godz, 

 zapoznanie studentów z narzędziami do kontroli wersji oraz 

narzędziami do tworzenie, edycję i kontroli harmonogramów 

 

2. edytorem schematów elektronicznych – 4 godz,  



 zapoznanie studentów z modułami oprogramowania CAD 

służącymi do rysowania i dokumentowania schematów 

elektronicznych, generowanie listy elementów, 

 

3. projektowaniem podzespołów i tworzenie bibliotek – 4 godz, 

 zapoznanie studentów z modułami oprogramowania CAD 

służącymi do wprowadzania i zarządzania elementami 

bibliotecznymi,  

 

4. rysowaniem połączeń obwodów drukowanych – 4godz, 

 zapoznanie studentów z modułami oprogramowania CAD 

służącymi do projektowania obwodów drukowanych, 

generowanie dokumentacji technologicznej, testowanie 

integralności sygnałowej, 

 

5. definiowanie i weryfikację reguł projektowych – 4 godz, 

 konfigurowanie modułu do automatycznego prowadzenia ścieżek, 

weryfikacja projektu pod kątem zadanych reguł projektowych 

 

6. umiejętność pisania dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej i 

technologicznej – 2 godz, omówienie zawartość dokumentacji 

techniczno-konstrukcyjnej zgodnie z wymaganiami prawnymi, 

omówienie zasad generowania dokumentacji technologicznej na 

przykładzie wymagań wybranego producenta obwodów 

drukowanych. 

7. Projekt – 8 godz 

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. R. Kisiel, “Podstawy technologii dla elektroników”, BTC 2005 

2. W.J. Greig, Integrated Circuit Assembly and Interconnections”, 

Springer 2007, 

3. Henryk Wieczorek, „EAGLE pierwsze kroki”, BTC, Warszawa 2007, 

ISBN978-83-60233-19- 

4. Elya B. Joffe, Kai-Sang Lock, Grounds for grounding : a circuit-to-

system handbook. John Wiley & Sons, IEEE, 2010. 

5. Mark I. Montrose, „Printed Circuits Board Design Techniques for 

EMC Compliance”, IEEE Press 2000 

6. P. Horowitz, W. Hill: Sztuka Elektroniki, WKŁ, Warszawa cz. 1 i 2. 

wydanie: 9/2009. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W16++,  

EN1_U03+, EN1_U06+, EN1_U10++, EN1_U15+, EN1_U19+++, 

EN1_U21+, EN1_U27+,  

EN1_K01+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 15 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5h 

1 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia wykładu: 10 h 

 Samodzielne wykonanie projektu obwodu drukowanego  

w jednym z wybranych środowisk CAD: 20 h 

Łączny nakład pracy studenta: 80 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

2 (50 h) 



akademickiego 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

1 (30 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Energoelektronika 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE10 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30, E 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta 

13 Prowadzący prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, dr inż. Jan Koprowski 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień  z zakresu: 

 teorii obwodów  

 podstaw teorii półprzewodnikowej oraz elementów elektronicznych, 

 układów elektronicznych    

  umiejętność wykonywania pomiarów elektrycznych w zakresie 

napięć i prądów stałych i zmiennych, 

 

18 Efekty kształcenia 

 Pozyskanie wiedzy w zakresie budowy i sposobu działania 

podstawowych elementów wykorzystywanych w systemach 

energoelektronicznych. 

 Pozyskanie wiedzy z zakresu konstrukcji i funkcjonowania układów 

energoelektronicznych, w tym: prostowników, prostowników 

sterowanych, filtrów, przetwornic dc-dc i dc-ac   

 Umiejętność dobrania elementów stosowanych w układach 

energoelektronicznych oraz zdiagnozowania  ich nieprawidłowego 

działania 

 Umiejętność sprawdzenia poprawności działania i pomiaru 

parametrów  układów energoelektronicznych, takich jak prostowniki 

niesterowane i sterowane, przetwornice, falowniki. 

 Umiejętność pracy w zespole projektantów, umiejętność wykonania 

powierzonego fragmentu zadnia  projektowego, zgodnie z przyjętymi 

założeniami. 

 Rozumienie potrzeby i możliwości ciągłego dokształcania się oraz 

podnoszenia swoich kompetencji zawodowych 

 Świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, 

umiejętność zredagowania raportu  z wykonanego zadania 

inżynierskiego w sposób zrozumiały i  odpowiedzialny za słowo. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykłady oparte na slajdach dość szczegółowo prezentujących wykładany 

materiał (schematy, opisy, analizy, wnioski).  Materiały do wykładów w 



formie elektronicznej wcześniej udostępniane studentom.  

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w grupach 2 osobowych na 

podstawie przygotowanych instrukcji. Każda seria dwóch ćwiczeń 

laboratoryjnych poprzedzona jest sprawdzianem wiedzy, a po wykonaniu  

ćwiczeń grupa wykonująca ćwiczenie przedstawia sprawozdania w 

formie elektronicznej. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Egzamin. 

Sprawdziany przed serią ćwiczeń laboratoryjnych i sprawozdania po 

wykonaniu tych ćwiczeń. 

Sprawdziany i kolokwia na ćwiczeniach audytoryjnych. 

Aktywność. 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

1.   Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie 

pozytywnej oceny z laboratorium oraz egzaminu. 

2.   Obliczamy średnią ważoną z ocen z  laboratorium (50%) i egzaminu 

(50%) uzyskanych we wszystkich terminach. 

3.   Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności: 

if sr>4.75 then OK:=5.0 else 

     if sr>4.25 then OK:=4.5 else 

     if sr>3.75 then OK:=4.0 else  

     if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Klucze w energoelektronice, prostowniki, przetwornice dc/dc, falowniki 

dc/ac, systemy zasilania bezprzerwowego UPS, technika 

mikroprocesorowa w energoelektronice. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

 

Wykłady: 

7. Klucze w energoelektronice; diody prostownicze mocy: złączowa, 

Schottky’ego; tranzystory mocy: bipolarny, z izolowaną bramką 

IGBT, tranzystor mocy MOSFET, tyrystory i triaki; budowa, 

charakterystyki statyczne i dynamiczne, użyteczne obszary pracy – 

4 godz 

8. Prostowniki niesterowane: jednofazowe, dwufazowe, trójfazowe i 

wielofazowe z obciążeniem: R, RL, RC, RLC; współczynniki 

wykorzystania napięciowego, tętnienia; porównanie różnych układów 

prostowników, Prostowniki sterowane: jednofazowe, dwufazowe, 

trójfazowe z obciążeniem: R, RL; średnia wartość napięcia w funkcji 

kąta zapłonu; porównanie ze sobą różnych prostowników 

sterowanych; zakłócenia; EMI: – 5 godzin 

9. Przetwornice dc/dc; stabilizatory napięcia i prądu o działaniu 

ciągłym; układy zabezpieczeń; zasilacze niestabilizowane, 

podstawowe parametry, klasyfikacja, układy pracy; zasilacze 

impulsowe bez izolacji galwanicznej i z izolacją galwaniczna; 

przetwornice dc/dc: obniżające napięcie wyjściowe, podwyższające 

napięcie wyjściowe, zmieniające biegunowość napięcia wyjściowego; 

konwertery dc/dc o wyjściu izolowanym od wejścia – niesymetryczne 

i przeciwsobne; konwertery o wielu wyjściach; układy stabilizujące i 

zabezpieczające impulsowych stabilizatorów napięcia - 6 godzin  

10. Falowniki dc/ac; jednofazowe i trójfazowe falowniki tyrystorowe z 

komutacją wzajemną i indywidualną; jednofazowe i trójfazowe 

falowniki z modulacją PWM; sterowanie pracą układu; regulacja 

napięcia wyjściowego; filtry wyjściowe falowników napięcia - 7 

godz. 

11. Systemy zasilania bezprzerwowego; definicja parametrów;  zasilacze 

awaryjne UPS; centralny i rozproszony system zasilania awaryjnego; 

zasilacze line-interactive, nadmiarowe on-line, on-line; rola zasilacza 

UPS w systemie zasilania obiektu;  UPS z podwójnym 

przekształcaniem, UPS z podwójnym     przekształcaniem i obwodem 

obejściowym, UPS z bierną rezerwą, UPS z bierną rezerwą i 



obwodem obejściowym. 4 godz. 

12. Technika mikroprocesorowa w energoelektronice; funkcje i zalety 

sterownika mikroprocesorowego; przykłady zastosowań 

mikrokontrolerów w układach enegoelektronicznych  - 4 godz. 

 

Ćwiczenia laboratoryjne: 

1. Pomiary charakterystyk i parametrów diod mocy, tyrystorów i 

triaków -  4 godziny. 

2. Pomiary charakterystyk i parametrów tranzystorów mocy 

VDMOS i IGBT -  4 godziny. 

3. Pomiary charakterystyk i parametrów baterii słonecznych -  4 

godziny. 

4. Pomiary charakterystyk i parametrów prostowników 

niesterowanych i sterowanych -  4 godziny. 

5. Pomiary charakterystyk i parametrów  przetworników  DC – DC -  

4 godziny.  

6. Pomiary charakterystyk i parametrów jednofazowych falowników 

napięcia -  4 godziny. 

7. Pomiary charakterystyk i parametrów trójfazowych falowników 

napięcia -  4 godziny. 

8. Systemy zasilania bezstykowego  -  2 godziny. 

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Henryk Tunia, Bolesław Winiarski ; "Energoelektronika".  

2. Henryk Tunia, Bolesław Winiarski ; "Podstawy energoelektroniki". 

3. R. Barlik, M. Nowak; "Technika tyrystorowa". 

4. N. Mohan;  "Power Electronics".  

5. Stanisław Piróg."Energoelektronika" -  

6. S. Januszewski, A. Pylak, M. Rosnowska – Nowaczyk, H. Świątek, 

„Energoelektronika”, WSiP, 2004 

7. K. Krykowski, „Energoelektronika”,WPŚ, Gliwice 2007. 

8. S. Smoliński, Fotowoltaiczne Zródła Energii, Wyd. SGGW, W-wa 

1998. 

9. T. Markvart, L. Castner, Solar Cells, Elsevier 2005 

10. E. Klugmann, E Klugmann-Radziemska, Alternatywne Źródła 

Energii, Wyd. Ekonomia I Środowisko, Białystok 1999. 

11. G. Wiśniewski, Kolektory słoneczne, COIB PP W-wa 2006. 

12. K. Brodowicz, Pompy Ciepła, PWN, W-wa 1999 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W12++, EN1_W13+, EN1_W16+,  

EN1_U03+, EN1_U06+, EN1_U09+, EN1_U22+,  EN1_U27+ 

EN1_K01+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5h 

1,5 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i zaliczenia 

laboratorium: 20 h 

 Samodzielne wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych: 

25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 110 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 



28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

1,5 (45 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Techniki bezprzewodowe 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE11 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15, L/30, E 

12 Koordynator   dr inż. Jacek Jasielski 

13 Prowadzący dr inż. Jacek Jasielski 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość technik antenowych oraz propagacji fal radiowych, podstaw 

telekomunikacji oraz systemów i sieci telekomunikacyjnych. 

18 Efekty kształcenia 

 Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, 

probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w 

tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do: 1) 

opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, elementów 

elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych układów 

elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich 

występujących;2) opisu i analizy algorytmów przetwarzania 

sygnałów, w tym sygnałów dźwięku i obrazu; 3) opisu, analizy i 

modelowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych; 

 Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, 

termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową 

oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia 

podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i 

układach elektronicznych, układach transmisyjnych, sieciach 

telekomunikacyjnych oraz w ich otoczeniu; 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład 

sieci bezprzewodowych 

 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji tego zadania 

 Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia 

kompetencji zawodowych 

 Potrafi projektować proste układy i systemy sieciowe przeznaczone 

do różnych kanałów transmisyjnych i rodzajów przesyłanych danych 

 Potrafi zaprojektować prostą linię transmisji bezprzewodowej 

korzystając ze specjalizowanego oprogramowania 

 Potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych 



(przewodowych i radiowych) sieciach teleinformatycznych 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia 

drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika, 

wykorzystanie tablicy i kredy do dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: praktyczne omówienie najważniejszych, wybranych 

protokołów dostępu do kanału radiowego oraz ich badanie z użyciem 

symulacji komputerowej. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Egzamin 

2. Kolokwia 

3. Sprawozdania z laboratorium 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: pozytywna ocena z egzaminu (w sesji egzaminacyjnej, 

początkowo pisemny, potem ustny). 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających oraz oceny z wykonanych 

sprawozdań. 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ww. dwóch ocen 

cząstkowych. Jeśli jedna z tych ocen jest niedostateczna, to ocena 

końcowa także jest niedostateczna. W przypadku pozytywnej oceny 

końcowej może być ona podniesiona o 0,5 stopnia, jeśli student był 

aktywny na zajęciach laboratoryjnych.  

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Podstawowe wiadomości na temat bezprzewodowych technik i systemów 

transmisji informacji. Prezentacja aktualnych rozwiązań dla 

bezprzewodowych technik transmisji danych. Problemy związane z 

bezprzewodową transmisją danych. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (15 godzin) 

oraz ćwiczeń laboratoryjnych (30 godzin) 

 

WYKŁADY 

1. Wstęp do sieci bezprzewodowych. Podział sieci. Historia 

komunikacji bezprzewodowej (1godz.)  

Cel stosowania sieci bezprzewodowych. Klasyfikacja sieci 

bezprzewodowych. Aplikacje bezprzewodowe. Ewolucja 

sieci bezprzewodowych. Problemy sieci bezprzewodowych. 

Atrybuty sieci bezprzewodowych. Historia sieci 

bezprzewodowych. 

2. Łącze radiowe. Zakresy fal radiowych. Anteny. Modemy 

radiowe. Multipleksacja. Techniki rozpraszania widma. 

Rodzaje modulacji. Planowanie częstotliwości. (2 godz.) 

Przypomnienie podstaw transmisji radiowej. Uproszczony 

schemat typowego łącza bezprzewodowego. Przegląd 

częstotliwości stosowanych w komunikacji 

bezprzewodowej. Techniki antenowe. Propagacja sygnału. 

Problemy wielodrogowości. Mechanizmy kompensacji 

błędów. Rodzaje multipleksacji. Rodzaje modulacji. 

Techniki rozpraszania widma. Planowanie częstotliwości w 

sieciach komórkowych. 



3. Algorytmy ARQ. Metody dostępu do kanału radiowego. 

(2 godz.) 

Przedstawienie i porównanie algorytmów ARQ. Metody 

wielodostępu. Porównanie metod: FDMA, TDMA, CDMA 

i SDMA. Bezprzewodowe sieci pakietowe. Omówienie 

wybranych protokołów wielodostępu. Ograniczenia metod 

wielodostępu. Problem doboru właściwej metody dostępu 

do kanału radiowego. 

4. Bezprzewodowe sieci osobiste (2 godz.). 

Omówienie standardu Bluetooth. Wprowadzenie, w tym 

idea utworzenia standardu, historia, wyjaśnienie nazwy, 

krótka charakterystyka. Tworzenie pikosieci i sieci typu 

scatternet. Adresacja. Stany pracy urządzenia Bluetooth. 

Omówienie wszystkich warstw standardu. Łącze SCO i 

ACL. Bezpieczeństwo transmisji. Najczęściej spotykane 

ataki sieciowe. Omówienie kolejnych rozszerzeń standardu 

Bluetooth. Formaty ramek. Krótkie omówienie standardów 

802.15.3, 802.15.4, 802.15.5. Charakterystyka standardów. 

Zastosowania każdego z omawianych standardów. 

Omówienie architektury, topologii pracy, warstwy fizycznej 

oraz warstwy kontroli dostępu do kanału radiowego. 

Formaty ramek. 

5. Lokalne sieci bezprzewodowe – część I. (2 godz.). 

Wstęp do lokalnych sieci bezprzewodowych. Zalety i wady 

sieci WLAN. Architektura standardu IEEE 802.11. 

Poszczególne warstwy oraz funkcje wspierane przez 

standard. Usługi realizowane przez stacje i system 

dystrybucji. Klasy ramek. Warstwa fizyczna standardu 

IEEE 802.11: FHSS, DSSS i IR. Warstwa MAC standardu 

IEEE 802.11: DCF i PCF. Mechanizm wykładniczego 

backoffu. Tryb pracy RTS/CTS. Formaty ramek. 

6. Lokalne sieci bezprzewodowe – część II. (2 godz.). 

Omówienie funkcji zarządzających na poziomie warstwy 

MAC standardu IEEE 802.11: synchronizacji, zarządzania 

poborem energii, asocjacji stacji, bezpieczeństwa oraz 

utrzymania bazy MIB. Przedstawienie rozszerzeń standardu 

IEEE 802.11: 802.11a, 802.11b, 802.11c, 802.11d, 802.11e, 

802.11f, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j. Przedstawienie 

raportów z rynku sieci WLAN. 

7. Miejskie sieci bezprzewodowe. (2 godz.). 

Omówienie rodziny standardów IEEE 802.16 – WiMAX. 

Standardy 802.16a, 802.16b, 802.16c, 802.16d, 802.16e. 

Omówienie architektury, topologii pracy, warstwy fizycznej 

oraz warstwy kontroli dostępu do kanału radiowego. 

Zakresy fal radiowych. Problem oszczędzania poboru 

energii. Bezpieczeństwo transmisji. Świadczenie usług z 

odpowiednią jakością QoS. Przełączanie 

międzykomórkowe. Formaty ramek. 

8. Bezprzewodowe sieci rozległe.  (2 godz.). 

Omówienie możliwości transmisji danych w sieciach 



rozległych. Przegląd systemów GSM, HSCSD, GPRS, 

EDGE, UMTS, HxDPA, LTE i LTE-A: zakresy 

częstotliwości, rodzaje modulacji, kodowanie, uzyskiwane 

szybkości transmisji. Omówienie problemów transmisji 

danych w sieciach komórkowych. 

 

ĆWICZENIA LABORATORYJNE 

Symulacja komputerowa sieci bezprzewodowych. 

Projektowanie modelu (1h). Dobór parametrów symulacji (1h). 

Źródła ruchu (2h). Łączenie sieci bezprzewodowych (2h). 

Analiza statystyczna uzyskanych wyników (2h). Optymalizacja 

pracy sieci bezprzewodowych (2h). Szczegółowe badanie 

protokołów: Aloha (2h), szczelinowa Aloha (2h), polling’owego 

(3h), DAMA (3h) i CSMA/CA (8h). Sprawdzenie wiadomości 

(2h) 

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. J. Geier: Wireless LAN. (2nd edition), SAMS, 2004. 

2. H. Lobiod, H. Afifi, C. de Santis: Wi-Fi, Bluetooth. ZigBee, and 

WiMAX, Springer, 2007. 

3. E. Hossain, K. Leung: Wireless Mesh Networks. Springer, 2008. 

4. B. Walke, S. Mangold, L. Barlemann: IEEE 802 Wireless Systems. 

Wiley, 2006. 

5. B. Bing: Wireless Local Area Networks, Wiley, 2002. 

6. K. Nowicki, J. Woźniak: Przewodowe I bezprzewodowe sieci LAN, 

OWPW, 2002. 

7. Standardy dla bezprzewodowych sieci teleinformatycznych (IEEE, 

ETSI i inne). 

8. Artykuły z czasopism IEEE Comm. Magazine, IEEE Trans. on 

Mobile Computing, IEEE Wireless Comm. 

 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W01+, EN1_W02+, EN1_W11++, 

EN1_U03+, EN1_U06+, EN1_U17+, EN1_U20+, EN1_U23+, 

EN1_K01+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 15 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5h 

2 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu i zaliczenia 

laboratorium (wykłady, literatura): 25 h 

 Przygotowanie sprawozdań: 25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 130 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Techniki multimedialne 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE12 

5 Kod Erasmusa 11.3 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu specjalizacyjny 

8 Rok studiów 4 

9 Semestr 7 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15, L/30 

12 Koordynator   dr hab. inż. Marek Gorgoń 

13 Prowadzący dr hab. inż. Marek Gorgoń, mgr inż. Edyta Gawin 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne Architektury komputerów i systemy operacyjne 

18 Efekty kształcenia 

 zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług 

interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego 

oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i 

tekstu w multimediach 

 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia 

kompetencji zawodowych 

 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się 

 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład prowadzony jest w całości w formie slajdów przygotowanych w 

formie elektronicznej. Ćwiczenia odbywają się klasyczną metodą 

tablicową (rozwiązywanie przykładowych, dydaktycznych zadań 

obliczeniowych). Na potrzeby laboratorium opracowano pakiet 

programowy TMT (Tarnów Multimedia Toolbox), będący zbiorem 

procedur współpracującym ze środowiskiem Matlab oraz zestaw 

multimedialnych instrukcji dla studentów.  

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Kolokwium zaliczeniowe z wykładu. 

Kolokwia zaliczeniowe z laboratorium. 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: pozytywna ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających oraz ocen z aktywności. 

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Pojęcia podstawowe z zakresu technik multimedialnych oraz wiedza w 

zakresie standardów kompresji obrazu, kodowania sekwencji wideo, 

kodowania, przetwarzanie i rozpoznawania sygnału akustycznego. 



23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Program wykładów: 

Wprowadzenie do multimediów, systemy barwne stosowane w systemach 

multimedialnych wykorzystujących obraz kolorowy, transformata DCT, 

kodowanie DPCM, RLE i Huffmana, kompresja JPEG, kodowanie LZW, 

standard GIF, sposoby próbkowania w standardach wideo, kodowanie 

DV, kodowanie MPEG-1, kodowanie MPEG-2, kodowanie MPEG-4. 

Wprowadzenie do podstawowych metod zapisu sygnału dźwiękowego w 

postaci cyfrowej, opis formatu WAV, proste metody kodowania, zmiana 

częstotliwości próbkowania, przetwarzanie sygnału akustycznego w celu 

uzyskania wybranych efektów dźwiękowych, wprowadzenie do 

zagadnień rozpoznawania mowy, elementy kodowania MP3. 

Laboratorium: 

Realizacja wybranych zagadnień omówionych na wykładzie w 

środowisku Matlab. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. W. Skarbek, Multimedia algorytmy i standardy kompresji, 

Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998 

2. T. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów: od teorii do 

zastosowań, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wyd. 2 popr, 

Warszawa 2007, ISBN 978-83-206-1640-8 

3. A. Czyżewski, Dźwięk cyfrowy, Akademicka Oficyna Wydawnicza 

EXIT, wyd. 2, 2001, ISBN 83-87674-08-7 

4. J. Tomarakos, D. Ledger, Using The Low-Cost, High Performance 

ADSP-21065L Digital Signal Processor For Digital Audio 

Application, 1998, dostępne na www.analog.com 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W20++,  

EN1_U06+, 

EN1_K01+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 15 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5 h 

2 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia wykładu i laboratorium 

(wykłady, literatura): 25 h 

 Samodzielne pogłębianie wiedzy zdobytej na laboratoriach  

w ramach prac domowych (pisanie skryptów w językach 

wysokiego poziomu tj. Scilab, ActionScript 3.0): 25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 100 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Przedmiot obieralny 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE13 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu obieralny 

8 Rok studiów 4 

9 Semestr 7 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/15 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Wiedza z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

realizowanych w poprzednich semestrach 

18 Efekty kształcenia 

Potrafi dobrać właściwe narzędzia i technologie do rozwiązania zadania 

inżynierskiego. Potrafi zaprojektować urządzenie i program 

komputerowy rozwiązujący problem inżynierski. Tworzy dokumentację 

projektową zgodnie z przyjętymi wzorcami i harmonogramem 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład - prezentacje w programie PowerPoint przedstawiające wszystkie 

zagadnienia oraz dodatkowe wyjaśnienia przy użyciu tradycyjnych form 

prezentacji 

Laboratorium - realizacja praktyczna tematyki podejmowanej na 

wykładach 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Wykład - kolokwium zaliczeniowe 

Laboratorium - kolokwium zaliczeniowe 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: pozytywna ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających oraz ocen z aktywności. 

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Przedmioty obieralne są dobierane co roku, na podstawie bieżących 

trendów w nauce i technice oraz potrzeb rynku pracy. 

Wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne dobierane są indywidualnie przez 

prowadzących. 

Tematyka jest przedmiotów obieralnych jest zatwierdzana przez 

Dyrektora Instytutu Politechnicznego, na podstawie wniosku kierownika 

Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Szczegółowy opis treści znajduje się w sylabusach przedmiotów do 

wyboru, zatwierdzonych corocznie przez Dyrektora Instytutu 

Politechnicznego. 



24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 
jw. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

jw. 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
jw. 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Seminarium dyplomowe 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE14 

5 Kod Erasmusa 06.9 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 4 

9 Semestr 7 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin C/30 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta 

13 Prowadzący prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość  zagadnień będących przedmiotem studiów na kierunku 

elektronika i telekomunikacja. 

18 Efekty kształcenia 

 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach 

rozwojowych elektroniki i telekomunikacji, zna typowe technologie 

inżynierskie w zakresie elektroniki i telekomunikacji 

 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz 

opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający 

dotrzymanie terminów. 

 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu 

podnoszenia swoich kompetencji zawodowych 

 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i 

empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów badawczych 

 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, 

przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności 

poglądów i kultur 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 
Zajęcia seminaryjne.  Prezentowany materiał na slajdach. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Konieczne jest spełnienie wyszczególnionych niżej warunków uzyskania 

zaliczenia. 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Oceniane są: obecności na zajęciach, prezentacja problematyki pracy 

dyplomowej oraz referatu poświęconego wybranemu zagadnieniu 

związanemu z tematyką pracy inżynierskiej studenta, aktywność w 

dyskusji po wysłuchaniu referatu. 

22 Treści kształcenia Zgodne z wybranymi zagadnieniami związanymi z tematyką prac 



(skrócony opis) inżynierskich studentów. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci seminarium  

(30 godzin) 

1. Warunki zaliczenia przedmiotu (2 godz.) 

Omówienie warunków zaliczenia przedmiotu. Rozdanie deklaracji 

przystąpienia do seminarium, zawierającej propozycję tematu referatu 

oraz terminu jego prezentacji.  

2. Harmonogram referatów oraz prezentacja elementów oceny stopnia 

zaawansowania pracy dyplomowej  

(2 godz.) 

Ustalenie szczegółowego harmonogramu prezentacji referatów – po dwa, 

maksymalnie trzy referaty na jednych zajęciach seminaryjnych. 

Omówienie technik przygotowania, wykonania i prezentacji referatów 

naukowych. Przedstawienie elementów umożliwiających ocenę stopnia 

zaawansowania pracy dyplomowej: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz tytuł 

naukowy opiekuna pracy, cel pracy, zagadnienia poruszane w pracy oraz 

ich kolejność i wzajemne relacje, narzędzia badawcze, kryteria i 

wskaźniki oceny wyników badań i/lub porównań, spodziewane rezultaty i 

ich znaczenie. 

3. Prezentacja elementów oceny strony merytorycznej, redakcyjnej i 

językowej pracy dyplomowej (2 godz.) 

Prezentacja elementów oceny strony merytorycznej, redakcyjnej i 

językowej pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta. Elementy 

składowe pracy dyplomowej, takie jak: strona tytułowa, spis treści, wstęp, 

rozdziały zawierające treści przeglądowe, rozdziały zawierające treści 

własne, wnioski i uwagi końcowe, spis literatury. Omówienie kolejności 

pisania poszczególnych części składowych pracy. 

4. Omówienie części składowych pracy dyplomowej (2 godz.) 

Omówienie części składowych wstępu do pracy dyplomowej: 

wprowadzenie, cel pracy, układ pracy. Uwagi o języku pracy. 

Przykładowe spisy treści i literatury. Strona edycyjna pracy, w tym 

numeracja i tytuły rozdziałów i podrozdziałów. Opisy rysunków i tabel. 

Powoływanie się na materiały źródłowe. Odwoływanie się do rysunków, 

tabel i treści zawartych w poszczególnych rozdziałach pracy. 

5. Prezentacja stanu zaawansowania prac dyplomowych oraz referatów 

(20 godz.) 

Prezentacja stanu zaawansowania prac dyplomowych oraz referatów 

poświęconych wybranemu zagadnieniu związanemu z tematyką pracy 

poszczególnych studentów-dyplomantów – 2, maksymalnie 3 referaty na 

jednych zajęciach seminaryjnych. 

6. Podsumowanie zajęć seminaryjnych (2 godz.) 

Prezentacja przebiegu egzaminu dyplomowego. Omówienie 

przygotowania, wykonania i prezentacji referatu przedstawiającego cele i 

osiągnięcia pracy dyplomowej. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Dla opracowanie referatu na seminarium, student wykorzystuje 

indywidualnie tę  samą literatuę, która jest potrzebna   do opracowania 

jego pracy dyplomowej.  

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W21+, 

EN1_U02+, EN1_U04+++, EN1_U06+, EN1_U07+, 

EN1_K01+, EN1_K03+, EN1_K04+, EN1_K06+, 

26 Sposób określenia liczby 1,5 pkt ECTS: 



punktów ECTS  Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 8 h 

 

2 pkt ECTS (praca własna): 

 Opracowanie koncepcji i planu pracy dyplomowej: 10 h  

 Analiza i wybór odpowiednich technik inżynierskich niezbędnych 

do realizacji założeń pracy: 15 h 

 Przygotowanie prezentacji dotyczącej tematu pracy dyplomowej: 

15 h 

Łączny nakład pracy studenta: 78 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

1,5 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

1,5 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Praca dyplomowa 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE15 

5 Kod Erasmusa 06.9 

6 Punkty ECTS 15 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 4 

9 Semestr 7 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin Nie dotyczy 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta 

13 Prowadzący Opiekun pracy inżynierskiej 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość materiału z całego toku studiów niezbędny do realizacji 

tematu pracy dyplomowej. 

18 Efekty kształcenia 

 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach 

rozwojowych elektroniki i telekomunikacji, zna typowe technologie 

inżynierskie w zakresie elektroniki i telekomunikacji. 

 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz 

opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający 

dotrzymanie terminów. 

 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji tego zadania 

 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu 

podnoszenia swoich kompetencji zawodowych 

 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i 

empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów badawczych 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się 

 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Konsultacje z opiekunem pracy, samokształcenie studenta podczas 

realizacji pracy. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Sprawdzanie tekstów rozdziałów i podrozdziałów pisanej pracy 

inżynierskiej. 

Sprawdzanie działania urządzeń/oprogramowania przygotowywanych w 

ramach pracy inżynierskiej (prace o charakterze praktycznym).   

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie na podstawie zrealizowanej pracy: części praktycznej i 

teoretycznej 



22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Zajęcia praktyczne 

Praca dyplomowa wykonywana pod opieką promotora 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Omówienie i ustalenie wymogów dotyczących  części praktycznej pracy: 

 wybór technik i narzędzi inżynierskich 

 ustalenie efektów końcowych, które praca powinna spełniać 

 harmonogram prac 

Omówienie i ustalenie wymogów dotyczących części teoretycznej pracy: 

 Postać i obieg dokumentów związanych z obroną pracy i 

egzaminem dyplomowym. 

 Opis struktury pracy zależnie od jej charakteru. 

 Definicje podstawowych pojęć: akapit, rozdział, podrozdział 

rysunek, tabela, bibliografia itp. 

 Odwoływania do rysunków, tabel, wzorów, pozycji 

bibliograficznych itp. 

 Zalecenia na temat szaty graficznej i edycji pracy. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 
Materiały ściśle powiązane z tematem pracy dyplomowej. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W21+,  

EN1_U02++, EN1_U03+++, EN1_U06++, 

EN1_K01+, EN1_K03+, EN1_K04+, EN1_K06+ 

26 Sposób określenia liczby  

15 pkt ECTS: 

 Konsultacje z opiekunem pracy: 6 h 

 Wykonanie zadań powierzonych przez opiekuna pracy – 

realizacja projektu praktycznego: 230 h 

 Przygotowanie i korekta tekstu pracy inżynierskiej: 120 h 

 Przygotowanie prezentacji do obrony: 10 h 

Łączny nakład pracy studenta: 376 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

0 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

15 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 

obieralny 

Blok A 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Układy i urządzenia mikrofalowe 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE13 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu obieralny 

8 Rok studiów 4 

9 Semestr 7 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/15 

12 Koordynator   dr inż. Jan Koprowski 

13 Prowadzący dr inż. Jan Koprowski 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Teoria pola, teoria obwodów elektrycznych, przyrządy 

półprzewodnikowe 

18 Efekty kształcenia 

 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

fal elektromagnetycznych i ich propagacji, w tym wiedzę niezbędną 

do zrozumienia generacji, przewodowego i bezprzewodowego 

przesyłania informacji oraz detekcji sygnałów w paśmie wysokich 

częstotliwości 

 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

zasad działania elementów elektronicznych (w tym elementów 

optoelektronicznych, elementów mocy oraz czujników), analogowych 

i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów 

elektronicznych 

 potrafi zaprojektować prostą linię transmisji bezprzewodowej  

 potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami 

umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości 

charakteryzujących elementy i układy elektroniczne, a także sieci 

optyczne, kablowe i bezprzewodowe 

 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się 

 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład – prezentacja multimedialna oraz tradycyjne środki przekazu 

Laboratorium – realizowanie ćwiczeń na zestawach laboratoryjnych 

dedykowanych do techniki mikrofalowej 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Kolokwia, aktywność 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład – Zaliczenie (sprawdziany) 

Laboratorium – Zaliczenie (sprawdziany, wykonanie i zaliczenie 

ćwiczeń laboratoryjnych) 



Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Poznanie podstawowych technik generacji, prowadzenia i rozpraszania 

fal w liniach transmisyjnych oraz układach pasywnych i aktywnych w 

zakresie mikrofal; posługiwanie się obwodami zastępczymi złożonymi z 

linii długich i elementów o stałych skupionych do analizowania 

właściwości układów wysokich częstotliwości. Przekazanie podstaw 

teoretycznych projektowania różnych typów generatorów i wzmacniaczy 

b.w.cz. oraz  obwodów przetwarzania i rozprowadzania sygnałów. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykłady: 

Podział widma fal elektromagnetycznych. Podstawowe źródła mikrofal; 

klistrony, magnetrony, diody Gunna, IMPATT, i in. Falowody i 

rezonatory prostokątne. Parametry obwodowe i falowe linii 

transmisyjnych. Teoria linii długich. Dopasowania. Wykres Smitha. Opis 

macierzowy układów wielowrotowych; macierz rozproszenia i jej 

parametry. Grafy przepływu sygnałów. Technologie linii 

mikropaskowych, szczelinowych i koplanarnych Układy pasywne: złącza 

współosiowe, tłumiki i obciążenia, dzielniki, sprzęgacze zbliżeniowe i 

hybrydowe, filtry, ferrytowe elementy niewzajemne. Półprzewodnikowe 

przyrządy mikrofalowe; diody detekcyjne, waraktorowe, p-i-n, 

tranzystory MESFET, HEMT. Zintegrowane układy półprzewodnikowe – 

generatory, wzmacniacze i mieszacze. Konstrukcje niektórych układów 

mikrofalowych z elementami aktywnymi: oscylatory, mieszacze, 

wzmacniacze. Technika fal milimetrowych. Mikrofalowe układy 

monolityczne (materiały podłoża i ich właściwości, elementy bierne i 

czynne, layout). Projektowanie układów bardzo wysokich częstotliwości. 

Układy mikro-elektro-mechaniczne. 

 

Laboratorium: 

6 ćwiczeń wybranych z wykazu poniżej:  

1. Badanie charakterystyki promieniowania klistronu refleksowego 

2. Badanie charakterystyki U-I i promieniowania oscylatora Gunna 

3. Badanie rozkładu fali stojącej w linii szczelinowej 

4. Mikrofalowe elementy falowodowe w paśmie X 

5. Badanie charakterystyki detektora diodowego 

6. Pomiary SWR i impedancji obciążenia w torze sygnałowym z linią 

szczelinową 

7. Pomiar impedancji jednowrotnika za pomocą linii szczelinowej 

8. Badania sprzęgaczy kierunkowych  

9. Pomiary tłumienia i parametrów falowych różnych materiałów 

mikrofalowych 

10. Badania niewzajemnych elementów ferrytowych w zakresie pasma X 

11. Pomiary rezystancji powierzchniowej za pomocą rezonatora 

wnękowego 

12. Komunikacja głosowa (lub PC-PC) za pomocą linii mikrofalowej 

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. P.C.L. Yip  High-Frequency Circuit Design and Measurements  

CHAPMAN& HALL London 1995 

2. D. Pozar  Microwave Engineering, John Wiley &Sons,  New York, 

1998, 

3. R.  Chi-Hsi Li RF Circuit Design John Wiley &Sons,  New York, 

2009 

4. B. Galwas  Mikrofalowe generatory i wzmacniacze tranzystorowe, 

WKŁ, Warszawa, 1991, 

5. J. Dobrowolski  Mikrofale Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 1991 

6. B. Smólski  Tranzystorowe układy wzmacniające w zakresie wielkich 



częstotliwości WNT Warszawa 1992 

7. J. Dobrowolski   Technika wielkich częstotliwości -  Oficyna Wyd. 

P.W. Warszawa 2001 

8. J. Koprowski  Elektrodynamika falowa Wydawnictwa AGH 2009 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W04++,  

EN1_U10, ++, EN1_U20++, 

EN1_K01+. EN1_K04+, 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 15 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5 h 

2 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia wykładu i laboratorium 

(wykłady, literatura): 30 h 

 Projekt linii mikrofalowej: 20 h 

Łączny nakład pracy studenta: 100 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Odnawialne źródła energii w energoelektronice 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPAE13 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Obieralny 

8 Rok studiów 4 

9 Semestr 7 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/15 

12 Koordynator   mgr inż. Piotr Kapustka 

13 Prowadzący mgr inż. Piotr Kapustka 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień  z zakresu: 

 teorii obwodów  

 podstaw teorii półprzewodnikowej oraz elementów elektronicznych, 

 układów elektronicznych    

18 Efekty kształcenia 

 Pozyskanie wiedzy w zakresie budowy i sposobu działania 

podstawowych elementów wykorzystywanych w systemach 

energoelektronicznych. 

 Student ma wiedzę w zakresie projektowania instalacji 

fotowoltaicznych. Student potrafi dobrać parametry instalacji 

fotowoltaicznej do podanych parametrów geograficznych i 

lokalizacyjnych. 

 Umiejętność sprawdzenia poprawności działania i pomiaru 

parametrów  układów energoelektronicznych, takich jak prostowniki 

niesterowane i sterowane, przetwornice, falowniki. 

 Umiejętność pracy w zespole projektantów, umiejętność wykonania 

powierzonego fragmentu zadnia  projektowego, zgodnie z przyjętymi 

założeniami. 

 Rozumienie potrzeby i możliwości ciągłego dokształcania się oraz 

podnoszenia swoich kompetencji zawodowych 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykłady oparte na slajdach dość szczegółowo prezentujących wykładany 

materiał (schematy, opisy, analizy, wnioski).  Materiały do wykładów w 

formie elektronicznej wcześniej udostępniane studentom.  

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w grupach 2 osobowych na 

podstawie przygotowanych instrukcji. Każda seria dwóch ćwiczeń 

laboratoryjnych poprzedzona jest sprawdzianem wiedzy, a po wykonaniu  

ćwiczeń grupa wykonująca ćwiczenie przedstawia sprawozdania w 

formie elektronicznej. 

20 
Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

5. Egzamin. 

6. Sprawdziany przed serią ćwiczeń laboratoryjnych 



kształcenia 7. Aktywność. 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

1.   Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie 

pozytywnej oceny z laboratorium oraz egzaminu. 

2.   Obliczamy średnią ważoną z ocen z  laboratorium (50%) i egzaminu 

(50%) uzyskanych we wszystkich terminach. 

3.   Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności: 

if sr>4.75 then OK:=5.0 else 

     if sr>4.25 then OK:=4.5 else 

     if sr>3.75 then OK:=4.0 else  

     if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Charakterystyka pierwotnych źródeł energii odnawialnych, naturalne 

procesy ich przemian, techniczne procesy przemian oraz końcowe formy 

uzyskanej energii. Rodzaje OZE, ich źródła i zasoby. Różne klasyfikacje 

energii odnawialnych. Udział poszczególnych odnawialnych źródeł 

energii w produkcji energii cieplnej i elektrycznej.Podział zasobów 

odnawialnych źródeł energii.Procesy przemiany energii. Pierwotne źródła 

energii. Możliwości zastosowania procesów przemiany energii. Zasoby 

odnawialnych źródeł energii na świecie. Potencjał teoretyczny, 

techniczny, ekonomiczny i praktyczny zasobów energii odnawialnych. 

Stan obecny wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Perspektywy 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Technologie 

wykorzystania energii odnawialnej. Pozyskiwanie i przetwarzanie energii 

słonecznej. Kolektory słoneczne o działaniu bezpośrednim. Metody 

fotowoltaiczne. Metody hybrydowe. Aktywne systemy konwersji energii 

słonecznej. Pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykład: 

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Charakterystyka 

pierwotnych źródeł energii odnawialnych, naturalne procesy ich 

przemian, techniczne procesy przemian oraz końcowe formy uzyskanej 

energii. Rodzaje OZE, ich źródła i zasoby. Różne klasyfikacje energii 

odnawialnych. Udział poszczególnych odnawialnych źródeł energii w 

produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Podział zasobów odnawialnych 

źródeł energii. Procesy przemiany energii. Pierwotne źródła energii. 

Możliwości zastosowania procesów przemiany energii. Zasoby 

odnawialnych źródeł energii na świecie. Potencjał teoretyczny, 

techniczny, ekonomiczny i praktyczny zasobów energii odnawialnych. 

Stan obecny wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Perspektywy 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Technologie 

wykorzystania energii odnawialnej. Pozyskiwanie i przetwarzanie energii 

słonecznej. Kolektory słoneczne o działaniu bezpośrednim. Metody 

fotowoltaiczne. Metody hybrydowe. Aktywne systemy konwersji energii 

słonecznej. Pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej. 

Promieniowanie słoneczne w Europie i w Polsce. Sposoby konwersji 

energii promieniowania słonecznego. Konwersja fototermiczna, 

fotoelektryczna, fotochemiczna. Uzysk energetyczny w zależności od 

usytuowania powierzchni absorbera systemu solarnego. Typy i 

konstrukcja systemów solarnych. Zapoznanie z typami systemów 

solarnych. Typy kolektorów słonecznych. Rodzaje zasobników i 

wymienników ciepła, urządzenia regulacyjne, sterujące i zabezpieczające 

oraz armatura. Budowa kolektorów słonecznych. Efektywność i 

sprawność kolektora. Zasada doboru systemu solarnego do wytwarzania 

cwu. Określenie zapotrzebowania na energie cieplną. Ocena i dobór 

stopnia pokrycia solarnego. Dobór zasobnika solarnego. Określanie 

wielkości pola kolektorowego. Ocena strat cieplnych instalacji. 

Obliczenia hydrauliczne instalacji solarnej (przepływ płynu solarnego, 



straty ciśnienia, ocena ciśnienia wstępnego i dobór ciśnienia otwarcia 

zaworu bezpieczeństwa). Rozwój rynku i technologii systemów solarnych 

w kraju i na świecie. Nowe technologie systemów solarnych 

fototermicznych i fotowoltaicznych. Koncepcje zwiększenia 

efektywności systemów solarnych. Dobór i projektowanie mikroinstalacji 

fotowoltaicznych Efekt ekologiczny i ekonomiczny stosowania systemów 

solarnych. Zagadnienia związane z obliczaniem efektu ekologicznego 

uzyskanego z zastąpienia urządzeń grzewczych spalających paliwa 

konwencjonalnych systemami solarnymi. Ekonomia stosowania 

systemów solarnych w porównaniu z innymi źródłami ciepła. 

 

Ćwiczenia laboratoryjne:  
Wprowadzenie do wykonania przez studenta podstawowych obliczeń 

związanych z: •efektywnością kolektora słonecznego, •projektowaniem 

systemu solarnego do wytwarzania cwu, •doborem pola kolektorowego , 

zasobnika, naczynia wzbiorczego, pompy obiegowej, przewodów 

solarnych, •zależnościami pomiędzy temperaturą absorbera a 

efektywnością systemu solarnego, •projektowaniem mikroinstalacji 

fotowoltaicznej dla określonych danych geograficznych i 

lokalizacyjnych, •efektem ekologicznym i ekonomicznym dla 

mikroinstalacji słonecznych. Ponadto student podczas ćwiczeń 

praktycznych zapozna się z pracującą instalacją solarną dla cwu. Student 

zapozna się z podstawami sterowania systemem, zapozna się z panelem 

sterowniczym urządzenia. Nauczy się zbierania właściwych danych w 

celu obliczenia efektywności i współczynnika pokrycia solarnego. 

Student zaznajomi się z budową różnych typów kolektorów, zapozna się 

ze zarchiwizowanymi danymi dotyczącymi parametrów pracy 

funkcjonujących systemów solarnych. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. S. Januszewski, A. Pylak, M. Rosnowska – Nowaczyk, H. Świątek, 

„Energoelektronika”, WSiP, 2004 

2. K. Krykowski, „Energoelektronika”,WPŚ, Gliwice 2007. 

3. S. Smoliński, Fotowoltaiczne Zródła Energii, Wyd. SGGW, W-wa 

1998. 

Literatura pomocnicza i pakiety komputerowe:  

1. Wybrane akty prawne ochrony środowiska poświęcone energetyce i 

nźe.  

2. Aktualne wiadomości ze stron internetowych administracji rządowej, 

instytucji i organizacji proekologicznych poświęcone energetyce i 

nźe.  

3. Aktualne wiadomości periodyków naukowych.  

4. Sunny Design - pakiet komputerowy.  

5. Kolektorek - pakiet komputerowy.  

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W12++, EN1_W15+, 

EN1_U16+, EN1_U22+, 

EN1_K01+, EN1_K04+   

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 15 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącymi zajęcia: 5 h 

2 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia wykładu i laboratorium 

(wykłady, literatura): 30 h 

 Tworzenie projektu przykładowej instalacji OZE : 20 h 

Łączny nakład pracy studenta: 100 h 



27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok 

przedmiotowy 

Urządzenia 

Teleinformatyki 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Techniki transmisji cyfrowej 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPUT1 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 5 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W30 /L30 /E 

12 Koordynator   dr inż. Łukasz Mik 

13 Prowadzący dr inż. Łukasz Mik 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne Wiedza z zakresu techniki cyfrowej i podstaw telekomunikacji 

18 Efekty kształcenia 

 ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji oraz 

systemów i sieci telekomunikacyjnych; 

 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

zasad działania elementów elektronicznych (w tym elementów 

optoelektronicznych, elementów mocy oraz czujników), analogowych 

i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów 

elektronicznych 

 zna podstawowe pojęcia z zakresu telekomunikacji, przedstawiania 

sygnałów telekomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości; 

zna cechy transmisji analogowych i cyfrowych; właściwości kanału 

telekomunikacyjnego 

 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych 

źródeł 

 ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji 

zawodowych 

 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych 

źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 

interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać 

opinie 

 potrafi projektować proste układy i systemy sieciowe przeznaczone 

do różnych kanałów transmisyjnych i rodzajów przesyłanych danych 

 potrafi zaplanować proces realizacji prostego urządzenia lub systemu 

elektronicznego (transmisji danych); potrafi wstępnie oszacować jego 

koszty 

 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia 

drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

 ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, 



przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności 

poglądów i kultur 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: prezentacja multimedialna przygotowana w programie 

PowerPoint, tradycyjne środki przekazu z wykorzystaniem tablicy dla 

dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: realizacja wybranych zagadnień z wykładu na zestawach 

laboratoryjnych. Instrukcje laboratoryjne + dodatkowe wyjaśnienia na 

tablicy. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Egzamin, kolokwia zaliczeniowe, aktywność na zajęciach. 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład - zaliczenie na podstawie oceny uzyskanej z egzaminu. 

Laboratorium - zaliczenie na podstawie średniej ocen z 2 kolokwiów w 

trakcie semestru. 

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Omówienie zagadnień związanych z transmisją danych w systemach 

wbudowanych oraz sieciach telekomunikacyjnych ze wskazaniem na 

sieci światłowodowe. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykłady: 

1. Wprowadzenie. Podstawy transmisji cyfrowej, media transmisyjne i 

kody wykorzystywane w sieciach telekomunikacyjnych. Transmisja 

cyfrowa w systemach wbudowanych. 

2. Standardy szeregowej transmisji: RS232, RS422, RS485. 

Przemysłowe protokoły komunikacyjne stosowane na magistralach 

szeregowych. Diagnostyka uszkodzeń magistrali RS485 i RS422. 

3. Uniwersalna magistrala szeregowa USB. Opis wszystkich 

standardów. Układy konwerterów RS232-USB oraz bezpośrednich 

układów interfejsów stosowanych w systemach wbudowanych. 

Tworzenie w języku C oprogramowania na komputer z 

wykorzystaniem bibliotek producenta. 

4. Transmisja światłowodowa, światłowody jedno- i wielomodowe, 

konstrukcja nadajników i odbiorników. Zastosowanie szybkich 

komparatorów i wzmacniaczy operacyjnych w układach transmisji 

optycznej. Budowa kanału transmisyjnego przy użyciu diod 

elektroluminescencyjnych, laserowych i fotodiod typu pin. 

5. Sprzętowa implementacja generatora kodów AMI, NRZ, Manchaster 

i MLT-3. Wykorzystanie w torze transmisyjnym mikrokontrolerów z 

rdzeniem ARM i układów programowalnych FPGA. 

6. Sieć pomiarowa w oparciu o technologie bezprzewodowe. Transmisja 

i kodowanie danych pomiarowych w urządzeniach typu Bluetooth i 

ZigBee. Wykorzystanie modulacji FSK do przesyłania danych na 

częstotliwości 433MHz i 866MHz. 

7. Techniki modulacji jednotonowej i wielotonowej: QAM, MSK i 

OFDM 

8. Metody weryfikacji transmisji cyfrowej. Wykorzystanie sprzętu 

pomiarowego do testowania sygnału cyfrowego. 

 

Laboratorium: 

1. Pomiary podstawowych parametrów warstwy fizycznej wybranych 

systemów transmisji cyfrowej. 

2. Rozwiązania nadajników i odbiorników stosowanych w transmisji 

światłowodowej. 

3. Badanie źródeł światła stosowanych jako nadajniki w sieciach 

światłowodowych. Wykorzystanie analizatora widma optycznego. 

4. Kodowanie NRZI, AMI i MLT-3. Przykładowa implementacja w 

systemie wbudowanym opartym na mikrokontrolerze z rdzeniem 



ARM. 

5. Generator sekwencji pseudolosowych zrealizowany w układzie 

programowalnym CPLD. Testowanie wybranego typu transmisji 

cyfrowej. 

6. Sprzętowa implementacja transkoderów dla kodów 

wykorzystywanych w sieciach telekomunikacyjnych. 

7. Wykorzystanie technologii ZigBee do przesyłania danych w sieciach 

o topologii siatki. 

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Andrew Simmonds, Wprowadzenie do transmisji danych, WKŁ, 

Warszawa 1999 

2. Krzysztof Wesołowski, Podstawy cyfrowych systemów 

telekomunikacyjnych, WKŁ, Warszawa, 2006 

3. Tomasz Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do 

zastosowań, WKŁ, Warszawa, 2009 

4. Dokumentacje techniczne układów scalonych używanych w 

cyfrowych metodach transmisji danych 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W10+, EN1_W12++, EN1_W18,  

EN_U1+, EN1_U06+, EN_U11+, EN1_U17++, EN1_U18+, 

EN1_U21++, 

EN1_K01+, EN1_K03+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

2,5 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 

podręcznikiem, pisanie własnych skryptów implementujących 

różne metody modulacji): 15 h 

 Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych z zajęć 

laboratoryjnych: 15 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu: 25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 130 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (65 h) 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Języki programowania obiektowego 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPUT2 

5 Kod Erasmusa 11.3 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15, L/30 

12 Koordynator   mgr inż. Rafał Jędryka 

13 Prowadzący mgr inż. Marek Niedziela 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość algorytmów i struktur danych, umiejętność programowania 

proceduralnego oraz podstawowa znajomość technik obiektowych. 

18 Efekty kształcenia 

 ma wiedzę dotyczącą wykorzystywania zaawansowanych technik 

obiektowych i komponentowych w projektowaniu systemów 

informatycznych 

 potrafi zaprojektować hierarchie klas i pakietów w celu 

programowania komponentów wielokrotnego wykorzystania 

spełniających wymagania architektury trójwarstwowej i zadań 

przypisanych do każdej warstwy 

 umie zaimplementować proste kody i komponenty oraz stworzyć 

własne pakiety/biblioteki, klasy i metody wchodzące w skład 

warstwy logiki aplikacji i warstwy dostępu do danych 

 potrafi korzystać z dokumentacji technicznej standardowych 

pakietów/bibliotek oraz komponentów reprezentujących struktury 

danych i algorytmy ich przetwarzania 

 potrafi definiować testy jednostkowe. 

 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się 

 ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Prezentacja treści kształcenia w oparciu o prezentacje multimedialną oraz 

prezentowanie i analiza przykładów. Ćwiczenia laboratoryjne 

prowadzone na podstawie przygotowanych instrukcji (udostępnianych w 

sposób elektroniczny na platformie elearning) z przykładami i zadaniami 

do samodzielnej realizacji, które podlegają ocenie. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

- Ocena zadań 

- Kolokwium zaliczeniowe 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

- obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem Studiów PWSZ w 

Tarnowie 

- zaliczenie na ocenę pozytywną dwóch kolokwiów sprawdzających 



wiedzę z wykładu i umiejętności uzyskane podczas laboratoriów  

- zaliczone wszystkie zadania do samodzielnego wykonania podczas 

laboratoriów 

Ocena końcowa to średnia ważona ocen uzyskanych na kolokwiach (po 

30 %) i średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z zadań 

rozwiązywanych na zajęciach laboratoryjnych (40%). 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Zaawansowane techniki obiektowe. Implikacje i problemy związane z 

mechanizmem dziedziczenia . Trendy w obiektowości – subtyping oraz 

subclassing. Komponenty - rodzaje, metodyki tworzenia i używania, 

definiowanie kontraktów. Problemy związane z komponentami. Kierunki 

rozwoju - programowanie aspektowe, wstrzykiwanie zależności. 

Testowanie aplikacji obiektowych i komponentów. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Tematyka wykładów i zajęć laboratoryjnych: 

Podstawowe cele obiektowości, określenie odpowiedzialności obiektu, 

mechanizmy, które je wspierają (dziedziczenie, polimorfizm, 

hermetyzacja), omówienie ich zastosowań oraz porównanie możliwości, 

jakie oferują. Podstawowe kryteria jakości projektu obiektowego: 

spójność i powiązania między obiektami. 

Wprowadzeniu do programowania komponentowego. Koncepcja 

komponentu i kontenera komponentów, Omówienie sposobów wiązania 

komponentów ze sobą oraz osadzania ich w kontenerze komponentów. 

Techniki rozwiązywania zależności pomiędzy komponentami z 

wykorzystaniem wzorca Service Locator oraz poprzez ich wstrzykiwanie. 

Przykłady z wykorzystaniem SpringFramework. 

Zasady i założenia testowania jednostkowego wykorzystującego 

bibliotekę JUnit  Javy. Koncepcja obiektów zastępczych, które 

umożliwiają stosowanie testowania jednostkowego także w przypadku 

obiektów o złożonych zależnościach. Statyczne i dynamiczne techniki 

generowania obiektów zastępczych oraz sposoby ich wykorzystania. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. B. McLaughlin, G. Pollice, D. West „Head First Object-Oriented 

Analysis and Design (edycja polska)” , Helion 2008 

2. B. Eckel „Thinking in JAVA” Helion 2006  

3. R. Johnson, J. Hoeller, A. Arendsen, T. Risberg, C. Sampaleanu 

„Spring Framework profesjonalne tworzenie oprogramowania w 

Javie” Helion 2006 

4. Tutoriale dostępne na oficjalnej stronie SpringFramework 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W07++, EN1_W17++, EN1_W20+,  

EN1_U06+, EN1_U24++, 

EN1_K01+, EN1_K03+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 15 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

2 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 

podręcznikiem, pisanie programów w języku C++): 30 h 

 Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych z zajęć 

laboratoryjnych: 20 h 

Łączny nakład pracy studenta: 100 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 



28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Języki skryptowe i WWW 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPUT3 

5 Kod Erasmusa 11.3 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15, L/15 

12 Koordynator   mgr inż. Rafał Jędryka 

13 Prowadzący mgr inż. Piotr Kapustka 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Podstawy programowania obiektowego, podstawowa znajomość języka 

SQL. 

18 Efekty kształcenia 

 Posiada podstawową wiedzę na temat stosowanych technologii w 

programowaniu aplikacji WWW 

 Posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii XML 

 Potrafi zaprojektować prostą aplikację WWW w oparciu  o wzorzec 

projektowy MVC 

 Umie praktycznie zastosować poznane technologie do implementacji 

prostej aplikacji WWW 

 potrafi korzystać z dokumentacji technicznej standardowych 

pakietów/bibliotek oraz komponentów 

 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się 

 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Prezentacja treści kształcenia w oparciu o prezentacje multimedialną oraz 

prezentowanie i analiza przykładów. Ćwiczenia laboratoryjne 

prowadzone na podstawie przygotowanych instrukcji (udostępnianych w 

sposób elektroniczny na platformie elearning) z przykładami i zadaniami 

do samodzielnej realizacji, które podlegają ocenie. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

- Ocena zadań 

- Kolokwium zaliczeniowe 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

- obecność na zajęciach zgodnie Regulaminem Studiów PWSZ w 

Tarnowie 

- zaliczenie na ocenę pozytywną dwóch kolokwiów sprawdzających 

wiedzę z wykładu i umiejętności uzyskane podczas laboratoriów  

- zaliczone wszystkie zadania do samodzielnego wykonania podczas 

laboratoriów 



Ocena końcowa to średnia ważona ocen uzyskanych na kolokwiach (po 

30 %) i średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z zadań 

rozwiązywanych na zajęciach laboratoryjnych (40%). 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Przegląd technologii internetowych, zasady projektowania aplikacji, 

modele aplikacji. Przedstawienie wybranych technologii J2EE, między 

innymi: Java Server Pages, Java Server Faces, Servlets, JavaBeans, 

JavaMail, JDBC, biblioteki znaczników. Wzorzec projektowy MVC. 

Podstawy technologii XML. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Tematyka wykładów i zajęć laboratoryjnych: 

Przegląd technologii aplikacji internetowych, zasady projektowania 

aplikacji, modele aplikacji. Instalacja i konfiguracja kontenera aplikacji, 

generowanie certyfikatu SSL, szyfrowanie połączenia pomiędzy 

serwerem a klientem. Przedstawienie technologii J2EE, między innymi: 

Java Server Pages, Java Server Faces, Servlets, JavaBeans, JavaMail, 

JDBC, biblioteki znaczników. Wzorzec projektowy MVC. Raportowanie 

w aplikacjach internetowych z wykorzystaniem darmowych technologii 

np. pakietu JasperReports. Wprowadzenie do technologii XML: budowa 

dokumentu, poprawność, paradygmaty przetwarzania programowego. 

Definiowanie gramatyki dokumentu, za pomocą DTD i XML Schema, 

przetwarzanie dokumentu XML. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. K. Rychlicki-Kicior „Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW” 

Helion 2012 

2. M. Hall, L. Brown, Y. ChaikinCore „Java Servlets i JavaServer Pages” 

Helion 2009 

3. Materiały dostępne w sieci między innymi na stronach Oracle oraz 

Apache Software Foundation 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W07+, EN1_W20++, 

EN1_U04+, EN1_U06+, EN1_U24+ 

EN1_K01+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

1,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 15 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 15 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 8 h 

1,5 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 

podręcznikiem, tworzenie własnej strony internetowej): 25 h 

 Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych z zajęć 

laboratoryjnych: 15 h 

Łączny nakład pracy studenta: 78 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

1,5 (38 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

1,5 (40 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Komputerowe metody diagnostyki akustycznej 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPUT4 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 5 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30, E 

12 Koordynator   dr inż. Robert Wielgat 

13 Prowadzący dr inż. Robert Wielgat, mgr inż. Daniel Król 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość treści programowych z przedmiotów: Teoria sygnałów, 

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Metodyka i techniki programowania,  

18 Efekty kształcenia 

 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu komputerowych 

systemów diagnostyki akustycznej. 

 Zna i rozumie działanie podstawowych algorytmów 

wykorzystywanych w: jedno- i wielokanałowym przetwarzaniu 

sygnału akustycznego, procedurach rozpoznawania mowy, 

wibroakustyce, komputerowej akustycznej diagnostyce medycznej. 

 Ma podstawową wiedzę w zakresie implementacji programowej 

algorytmów przetwarzania cyfrowych sygnałów akustycznych. 

 Potrafi stosować poznane metody i algorytmy w analizie i 

przetwarzaniu cyfrowych sygnałów akustycznych. 

 Potrafi implementować podstawowe algorytmy cyfrowego 

przetwarzania sygnałów dźwiękowych  w języku Qt C++. 

 Potrafi ocenić złożoność obliczeniową wykorzystywanych 

algorytmów przetwarzania sygnałów. 

 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, przedstawienie 

materiału w formie prezentacji multimedialnych, wykorzystanie tablicy i 

kredy do dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: Materiały w postaci instrukcji do ćwiczeń 

laboratoryjnych, omówienie zagadnień na tablicy. Wykorzystanie 

oprogramowania Qt C++. Specyfikacja zadań problemowych. 

20 
Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

Kolokwium zaliczeniowe z wykładu. 

Oceny z wykonania zadań problemowych. 



kształcenia 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: pozytywna ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie Oceny z 

wykonania zadań problemowych. Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie 

ze skalą ocen określoną w §30 oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 

Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Przetworniki  elektroakustyczne; metody ekstrakcji cech w 

rozpoznawaniu mowy: LPC, Cepstrum, MFCC, HFCC; metody 

klasyfikacji w rozpoznawaniu mowy: nieliniowa transformacja czasowa, 

niejawne modele Markowa; trenowanie niejawnych modeli Markowa; 

macierze mikrofonowe; systemy medycznej diagnostyki audio; 

akustyczny monitoring środowiska; badania przetworników 

elektroakustycznych, wibroakustyka 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykład 

Cykl wykładów obejmuje 15 spotkań po 2h lekcyjne oraz 1 spotkanie 1h 

lekcyjna. Program wykładów przedstawia się następująco: 

1. Przetworniki elektroakustyczne: mikrofony, głośniki, zestawy 

nagłowne 1h 

2. Przetwarzanie wstępne sygnału mowy: detekcja, filtracja; metody 

ekstrakcji cech w rozpoznawaniu mowy: LPC, Cepstrum, Bank 

Filtrów, MFCC, HFCC 

3. Metody klasyfikacji w rozpoznawaniu mowy: nieliniowa 

transformacja czasowa, wyszukiwanie słów kluczowych, 

rozpoznawanie połączonych słów za pomocą algorytmu budowania 

poziomów 

4. Niejawne modele Markowa: trenowanie i klasyfikacja za pomocą 

niejawnych modeli Markowa; algorytm Bauma-Welcha, algorytm 

Viterbiego 

5. Macierze mikrofonowe, separacja źródeł dźwięku, poprawa jakości 

dźwięku. 

6. Badanie przetworników elektroakustycznych, wibroakustyka 

7. Komputerowe metody diagnostyki akustycznej w medycynie: w 

audiologii, foniatrii i logopedii. 

8. Akustyczny monitoring środowiska, analiza i rozpoznawanie głosów 

ptaków i zwierząt. 

 

Laboratorium 

Laboratorium z przedmiotu jest realizowane w oparciu o oprogramowanie 

Qt C++ raz komputerowy sprzęt elektroakustyczny (karty dźwiękowe 

stereo i wielokanałowe, Zestaw do diagnozy LMS przetworników 

dźwiękowych, mikrofony, zestawy głośnikowe, zestawy słuchawkowe 

itp.) 

1. Plik WAV 

2. Interfejs Direct Sound 

3. Implementacja Analizatora widma FFT wykorzystującego kartę 

dźwiękową 

4. Implementacja generatora przebiegów harmonicznych; generatora 

szumów (biały + kolorowe); generatora przebiegów 

programowalnych 

5. Pomiar charakterystyki częstotliwościowej metodą wobulacji 

6. Pomiar charakterystyk czasowych i częstotliwościowych z 

wykorzystaniem analizy MLS; Pomiar i wizualizacja akustyki 

pomieszczeń z wykorzystaniem MLS. 

7. Implementacja wybranych metod automatycznego rozpoznawania 

mowy 



8. Implementacja metod automatycznego rozpoznawania mowy do 

diagnozy logopedycznej i foniatrycznej 

9. Implementacja metod automatycznego rozpoznawania głosów 

ptaków. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Tomasz P. Zieliński, „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do 

zastosowań”, WKŁ, Warszawa 2005. 

2. Materiały z wykładów 

3. Andrzej Czyżewski, „Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i 

logopedii”, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 

2002, 

4. HTKBook: http://htk.eng.cam.ac.uk/docs/docs.shtml 

5. Czesław Basztura, “Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej”, 

PWN, Warszawa 1996, 

Materiały z wykładów 
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Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W07+, EN1_W14++, 

EN1_U06+, EN1_U08+, EN1_U11+ 

EN1_K01+, EN1_K04+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

2,5 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 

podręcznikiem, pisanie własnych programów w języku C/C++): 

15 h 

 Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych z zajęć 

laboratoryjnych: 15 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu: 25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 130 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (65 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Sieci bezprzewodowe 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPUT5 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 4 

9 Semestr 7 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30 

12 Koordynator   dr inż. Jacek Jasielski 

13 Prowadzący dr inż. Jacek Jasielski 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość technik antenowych oraz propagacji fal radiowych, podstaw 

telekomunikacji oraz systemów i sieci telekomunikacyjnych. 

18 Efekty kształcenia 

 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

fal elektromagnetycznych i ich propagacji, w tym wiedzę niezbędną 

do zrozumienia generacji, przewodowego i bezprzewodowego 

przesyłania informacji oraz detekcji sygnałów w paśmie wysokich 

częstotliwości. 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład 

sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych, oraz 

konfigurowania tych urządzeń w sieciach lokalnych; 

 Zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania: układów 

scalonych i mikrosystemów, prostych urządzeń elektronicznych oraz 

projektowania sieci komputerowych i telekomunikacyjnych; 

 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji tego zadania 

 Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia 

kompetencji zawodowych 

 Potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania 

sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki 

analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i 

programowe 

 Potrafi zaplanować proces realizacji prostego urządzenia lub systemu 

elektronicznego (transmisji danych); potrafi wstępnie oszacować jego 

koszty 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia 

drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 



19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika, 

wykorzystanie tablicy i kredy do dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: praktyczne omówienie najważniejszych, wybranych 

protokołów dostępu do kanału radiowego oraz ich badanie z użyciem 

symulacji komputerowej. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Kolokwia 

2. Sprawozdania 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: pozytywna ocena z kolokwium (pod koniec semestru). 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających oraz oceny z opracowanych 

sprawozdań. 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ww. dwóch ocen 

cząstkowych. Jeśli jedna z tych ocen jest niedostateczna, to ocena 

końcowa także jest niedostateczna. W przypadku pozytywnej oceny 

końcowej może być ona podniesiona o 0,5 stopnia, jeśli student był 

aktywny na zajęciach laboratoryjnych.  

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Podstawowe wiadomości na temat bezprzewodowych technik i systemów 

transmisji informacji. Prezentacja aktualnych rozwiązań dla 

bezprzewodowych sieci transmisji danych. Problemy związane z 

bezprzewodową transmisją danych. Ewolucja sieci bezprzewodowych. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (30 godzin) 

oraz ćwiczeń laboratoryjnych (30 godzin) 

 

WYKŁADY 

9. Wstęp do sieci bezprzewodowych. Podział sieci. Historia 

komunikacji bezprzewodowej (2godz.)  

Rozwój komputerów mobilnych. Cel stosowania sieci 

bezprzewodowych. Klasyfikacja sieci bezprzewodowych. 

Aplikacje bezprzewodowe. Urządzenia bezprzewodowe. 

Ewolucja sieci bezprzewodowych. Problemy sieci 

bezprzewodowych. Atrybuty sieci bezprzewodowych. Historia 

sieci bezprzewodowych. Wpływ sieci bezprzewodowych na 

poszczególne warstwy modelu OSI/ISO. 

10. Łącze radiowe. Zakresy fal radiowych. Anteny. Modemy 

radiowe. Multipleksacja. Techniki rozpraszania widma. 

Rodzaje modulacji. Planowanie częstotliwości. (2 godz.) 

Przypomnienie podstaw transmisji radiowej. Uproszczony 

schemat typowego łącza bezprzewodowego. Przegląd 

częstotliwości stosowanych w komunikacji bezprzewodowej. 

Techniki antenowe. Propagacja sygnału. Problemy 

wielodrogowości. Mechanizmy kompensacji błędów. Rodzaje 

multipleksacji. Rodzaje modulacji. Techniki rozpraszania 

widma. Planowanie częstotliwości w sieciach komórkowych. 

11. Algorytmy ARQ. Metody dostępu do kanału radiowego. (2 

godz.) 

Przedstawienie i porównanie algorytmów ARQ. Metody 

wielodostępu. Porównanie metod: FDMA, TDMA, CDMA i 

SDMA. Bezprzewodowe sieci pakietowe. Omówienie 

wybranych protokołów wielodostępu: Aloha, slotted Aloha, 



DAMA, R-Aloha, PRMA, R-TDMA, CSMA, CSMA-CD, 

MACA, MACAW, MACA-BI, RIMA-SP, RIMA-DP, RIMA-

BP, polling, ISMA, SAMA, FAMA, BTMA, DBTMA, 

MARCH, IBM Hybrid MAC. Ograniczenia metod wielodostępu. 

Problem doboru właściwej metody dostępu do kanału 

radiowego. 

12. Sieci bezprzewodowe dla zastosowań domowych. (2 godz.). 

Przedstawienie standardu HomeRF. Omówienie cech 

charakterystycznych, architektury, topologii pracy, warstwy 

fizycznej oraz warstwy kontroli dostępu do kanału radiowego. 

Analiza problemu świadczenia usług z odpowiednią jakością 

QoS (Quality of Service) w sieci standardu HomeRF. 

Bezpieczeństwo standardu HomeRF. Kierunki rozwoju. Budowa 

bezprzewodowej sieci domowej na przykładzie projektu 

BlueSky. 

13. Bezprzewodowe sieci osobiste – część I. (2 godz.). 

Omówienie standardu Bluetooth. Wprowadzenie, w tym idea 

utworzenia standardu, historia, wyjaśnienie nazwy, krótka 

charakterystyka. Tworzenie pikosieci i sieci typu scatternet. 

Adresacja. Stany pracy urządzenia Bluetooth. Omówienie 

trybów oszczędzania poboru energii. Porównanie warstw 

standardu Bluetooth do modelu warstwowego OSI/ISO. 

Omówienie wszystkich warstw standardu. Łącze SCO i ACL. 

Uzyskiwane przepływności w standardzie Bluetooth. 

Bezpieczeństwo transmisji. Najczęściej spotykane ataki 

sieciowe. Omówienie kolejnych rozszerzeń standardu Bluetooth. 

Formaty ramek.  

14. Bezprzewodowe sieci osobiste – część II. (2 godz.). 

Omówienie standardów 802.15.3, 802.15.4, 802.15.5 oraz IrDA. 

Charakterystyka standardów. Zastosowania każdego z 

omawianych standardów. Omówienie architektury, topologii 

pracy, warstwy fizycznej oraz warstwy kontroli dostępu do 

kanału radiowego. Zakresy fal radiowych. Problem oszczędzania 

poboru energii. Bezpieczeństwo transmisji. Formaty ramek. 

Problem występowania interferencji w pasmach 

nielicencjonowanych. 

15. Lokalne sieci bezprzewodowe – część I. (2 godz.). 

Wstęp do lokalnych sieci bezprzewodowych. Zalety i wady sieci 

WLAN. Architektura standardu IEEE 802.11. Poszczególne 

warstwy oraz funkcje wspierane przez standard. Usługi 

realizowane przez stacje i system dystrybucji. Klasy ramek. 

Warstwa fizyczna standardu IEEE 802.11: FHSS, DSSS i IR. 

Warstwa MAC standardu IEEE 802.11: DCF i PCF. Mechanizm 

wykładniczego backoffu. Tryb pracy RTS/CTS. Formaty ramek. 

16. Lokalne sieci bezprzewodowe – część II. (2 godz.). 

Omówienie funkcji zarządzających na poziomie warstwy MAC 

standardu IEEE 802.11: synchronizacji, zarządzania poborem 

energii, asocjacji stacji, bezpieczeństwa oraz utrzymania bazy 

MIB. Przedstawienie rozszerzeń standardu IEEE 802.11: 

802.11a, 802.11b, 802.11c, 802.11d, 802.11e, 802.11f, 802.11g, 



802.11h, 802.11i, 802.11j. Działalność grupy WiFi Alliance. 

Przedstawienie raportów z rynku sieci WLAN. 

17. Lokalne sieci bezprzewodowe – część III. (2 godz.). 

Przedstawienie rozszerzeń standardu IEEE 802.11: 802.11k, 

802.11m, 802.11n, 802.11p, 802.11r, 802.11s, 802.11t, 802.11u, 

802.11v, 802.11w, 802.11y, 802.11aa, 802.11ab, 802.11ac, 

802.11ad, 802.11ae. 

18. Lokalne sieci bezprzewodowe – część IV. (2 godz.). 

Omówienie rodziny standardów HIPERLAN. Omówienie 

architektury, topologii pracy, warstwy fizycznej oraz warstwy 

kontroli dostępu do kanału radiowego. Zakresy fal radiowych. 

Problem oszczędzania poboru energii. Bezpieczeństwo 

transmisji. Świadczenie usług z odpowiednią jakością QoS. 

Przegląd kanałów logicznych i transportowych. Formaty ramek.  

19. Miejskie sieci bezprzewodowe. (2 godz.). 

Omówienie rodziny standardów IEEE 802.16 – WiMAX. 

Standardy 802.16a, 802.16b, 802.16c, 802.16d, 802.16e. 

Omówienie architektury, topologii pracy, warstwy fizycznej oraz 

warstwy kontroli dostępu do kanału radiowego. Zakresy fal 

radiowych. Problem oszczędzania poboru energii. 

Bezpieczeństwo transmisji. Świadczenie usług z odpowiednią 

jakością QoS. Przełączanie międzykomórkowe. Formaty ramek. 

20. Bezprzewodowe sieci rozległe.  (2 godz.). 

Omówienie możliwości transmisji danych w sieciach rozległych. 

Przegląd systemów GSM, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, 

HxDPA, LTE i LTE-A: zakresy częstotliwości, rodzaje 

modulacji, kodowanie, uzyskiwane szybkości transmisji. 

Omówienie problemów transmisji danych w sieciach 

komórkowych. 

21. Systemy trankingowe oraz telefonia bezprzewodowa.  (2 

godz.). 

Omówienie systemów trankingowych MPT1327 oraz TETRA. 

Omówienie architektury, topologii pracy, warstwy fizycznej oraz 

warstwy kontroli dostępu do kanału radiowego. Zakresy fal 

radiowych. Bezpieczeństwo transmisji. Świadczenie usług z 

odpowiednią jakością QoS. Przełączanie międzykomórkowe. 

Formaty ramek. Systemy telefonii bezprzewodowej w tym 

również standard DECT. 

22. Systemy rozgłoszeniowe. (2 godz.). 

Omówienie systemów DVB oraz DAB: standardy DVB-C, 

DVB-T, DVB –H, DVB-S, DAB i DAB+. Analiza możliwości 

transmisji danych w tych systemach. Omówienie warstwy 

fizycznej w tych systemach.  

23. Problemy sieci teleinformatycznych oraz kierunki rozwoju 

tych sieci. (2 godz.). 

Wykład końcowy. Analiza problemów stacji jawnych, ukrytych 

oraz intruzów. Metody synchronizacji oraz ograniczania poboru 

energii. Świadczenie usług z określoną jakością QoS w 

bezprzewodowych sieciach teleinformatycznych oraz kierunki 

rozwoju tych sieci. 



 

ĆWICZENIA LABORATORYJNE 

Symulacja komputerowa sieci bezprzewodowych. Projektowanie modelu 

(1h). Dobór parametrów symulacji (1h). Źródła ruchu (2h). Łączenie sieci 

bezprzewodowych (2h). Analiza statystyczna uzyskanych wyników (2h). 

Optymalizacja pracy sieci bezprzewodowych (2h). Szczegółowe badanie 

protokołów: Aloha (2h), szczelinowa Aloha (2h), polling’owego (3h), 

DAMA (3h) i CSMA/CA (8h). Sprawdzenie wiadomości (2h) 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. J. Geier: Wireless LAN. (2nd edition), SAMS, 2004. 

2. H. Lobiod, H. Afifi, C. de Santis: Wi-Fi, Bluetooth. ZigBee, and 

WiMAX, Springer, 2007. 

3. E. Hossain, K. Leung: Wireless Mesh Networks. Springer, 2008. 

4. B. Walke, S. Mangold, L. Barlemann: IEEE 802 Wireless Systems. 

Wiley, 2006. 

5. B. Bing: Wireless Local Area Networks, Wiley, 2002. 

6. K. Nowicki, J. Woźniak: Przewodowe I bezprzewodowe sieci LAN, 

OWPW, 2002. 

7. Standardy dla bezprzewodowych sieci teleinformatycznych (IEEE, 

ETSI i inne). 

8. Artykuły z czasopism IEEE Comm. Magazine, IEEE Trans. on Mobile 

Computing, IEEE Wireless Comm. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W04++, EN1_W11++, EN1_W15+, 

EN1_U03+, EN1_U06+, EN1_U14++, EN1_U21+, EN1_U23++, 

EN1_K01+, EN1_K03+, EN1_K06+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

1,5 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 

podręcznikiem, wykonanie projektu sieci bezprzewodowej  

o podanej przez prowadzącego specyfikacji: 23 h 

 Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych z zajęć 

laboratoryjnych i wykładu: 15 h 

Łączny nakład pracy studenta: 103 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

1,5 (38 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Urządzenia sieciowe 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPUT6 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 5 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30, E 

12 Koordynator   dr inż. Łukasz Mik 

13 Prowadzący dr inż. Łukasz Mik 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość podstaw telekomunikacji oraz systemów i sieci 

telekomunikacyjnych. 

18 Efekty kształcenia 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład 

sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych, oraz 

konfigurowania tych urządzeń w sieciach lokalnych 

 Zna podstawowe pojęcia z zakresu telekomunikacji, przedstawiania 

sygnałów telekomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości; 

zna cechy transmisji analogowych i cyfrowych; właściwości kanału 

telekomunikacyjnego; rolę kodowania, modulacji i kryptografii 

 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach 

rozwojowych elektroniki i telekomunikacji 

 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji tego zadania 

 Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia 

kompetencji zawodowych 

 Potrafi porównać rozwiązania projektowe układów elektronicznych i 

systemów teleinformatycznych ze względu na zadane kryteria 

użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt, 

niezawodność, topologia, przepustowość  itp.) 

 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami 

umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości 

charakteryzujących elementy i układy elektroniczne, a także sieci 

optyczne, kablowe i bezprzewodowe 

 Potrafi zaplanować proces realizacji prostego urządzenia lub systemu 

elektronicznego (transmisji danych); potrafi wstępnie oszacować jego 

koszty 

 Potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych 

(przewodowych i radiowych) sieciach teleinformatycznych 



 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia 

drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, prezentacja 

gotowych przeźroczy z wykorzystaniem komputera i rzutnika, 

wykorzystanie tablicy i kredy do dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: praktyczne omówienie najważniejszych urządzeń 

sieciowych oraz ich badanie z użyciem symulacji komputerowej. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Egzamin 

2. Kolokwia 

3. Aktywność na zajęciach 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: pozytywna ocena z egzaminu (w sesji egzaminacyjnej, 

początkowo pisemny, potem ustny). 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających oraz oceny z wykonanych 

sprawozdań. 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ww. dwóch ocen 

cząstkowych. Jeśli jedna z tych ocen jest niedostateczna, to ocena 

końcowa także jest niedostateczna. W przypadku pozytywnej oceny 

końcowej może być ona podniesiona o 0,5 stopnia, jeśli student był 

aktywny na zajęciach laboratoryjnych.  

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Podstawowe wiadomości na temat klasyfikacji urządzeń sieciowych. 

Szczegółowe omówienie urządzeń sieciowych służących do łączenia sieci 

teleinformatycznych. Charakterystyka urządzeń stosowanych w 

przemyśle. Interfejsy sieciowe. Okablowanie strukturalne oraz jego 

pomiary. Porównanie sprzętu i rozwiązań różnych dostawców. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (30 godzin) 

oraz ćwiczeń laboratoryjnych (30 godzin) 

 

WYKŁADY 

1. Urządzenia węzłów sieciowych - część I (regeneratory, 

mosty). (2godz.) 

Rodzaje urządzeń sieciowych. Regeneratory: funkcje, rodzaje, 

reguły projektowania okablowania z użyciem regeneratorów, 

najważniejsze cechy. Mosty: typy, funkcje, rodzaje. Most 

przeźroczysty prosty i uczący się. Mosty SRT.  

2. Urządzenia węzłów sieciowych - część II (przełączniki, 

routery, zapory ogniowe). (2 godz.) 

Przełączniki: różnice w stosunku do regeneratora i mostu, 

przełączanie w warstwie trzeciej i czwartej, tryby pracy, 

architektura, koncepcja budowy, zalety i wady. Sieci VLAN. 

Routery: zadania, klasyfikacja, typy, klasy. Router i most. 

Architektury mieszane. Brouter. Kryteria wyboru routera. Zapory 

ogniowe: cechy, funkcje, rodzaje. 

3. Urządzenia węzłów sieciowych - część III (modemy). (2 

godz.) 

Modemy serii V.x: rodzaje, funkcje, możliwości transmisji danych, 

modulacje. Modemy xDSL: rodzaje, funkcje, możliwości transmisji 

danych, modulacje. 

4. Urządzenia węzłów sieciowych - część IV (modemy). (2 



godz.). 

 

Modemy stosowane w sieciach TV kablowej: rodzaje, funkcje, 

możliwości transmisji danych, modulacje. Modemy PLC: rodzaje, 

funkcje, możliwości transmisji danych, modulacje. 

5. Elementy sieci SAN. (2 godz.). 

Omówienie koncepcji sieci SAN (Storage Area Networks). 

Topologie i produkty sieci SAN. Problem izolacji w sieciach SAN. 

Zarządzanie sieciami SAN. Techniki I/O. Wirtualizacja w sieciach 

SAN. Rozwiązywanie problemów sieci SAN. 

6. Magistrale przemysłowe - część I. (2 godz.). 

Omówienie protokołów Modbus, HART, ProfiBus, Fieldbus, 

Ethernet przemysłowy: warstwa fizyczna, warstwa łącza danych, 

wyższe warstwy z uwzględnieniem warstwy aplikacji, interfejsy, 

wydajność. Porównanie i zastosowania. 

7. Magistrale przemysłowe - część II. (2 godz.). 

Omówienie magistral CAN, LIN, Flexray, Safe-by-Wire, I2C, D2B, 

MOST, FireWire: sposób dostępu do magistrali, wykrywanie i 

korekcja błędów, synchronizacja, wydajność. Media transmisyjne. 

Porównanie i zastosowania. 

8. Urządzenia sieci Frame Relay. (2 godz.). 

Omówienie urządzeń w sieci Frame Relay: przełączniki, routery i 

FRAD’y. Struktura połączeń. Mechanizm cieknącego wiadra. 

Mechanizmy sterowania przeciążeniem. QoS i CoS w sieci Frame 

Relay. Protokół Inverse ARP. Przegląd komend konfiguracyjnych.  

9. Interfejsy urządzeń peryferyjnych. (2 godz.). 

Interfejs USB: złącza i okablowanie, kodowanie, model 

komunikacyjny, sposób przesyłania danych, zarządzanie magistralą, 

transakcje, format danych, wykrywanie błędów i kontrola transmisji, 

deskryptory, zasilanie, klasy urządzeń. Podłączanie urządzeń do 

portu USB. Technika On-The-Go. 

10. Interfejsy sieciowe. (2 godz.). 

Definicja warstwy fizycznej: DTE i DCE. Charakterystyki warstwy 

fizycznej. Omówienie interfejsów: RS232, RS423A, RS422A, 

RS485, RS366A, RS530, X20, X21, V.35, HSSI, HIPPI. Modem 

zerowy. 

11. Warunki środowiskowe pracy i zasilania urządzeń 

teleinformatycznych.  (2 godz.). 

Omówienie wyposażenia serwerowni. Rola UPS’ów oraz 

klimatyzatorów. Techniki monitorowania wybranych czynników 

środowiskowych: temperatury, wilgotności, dymu itp. Pomiar 

napięcia, prądu, mocy, światła, poziomu dźwięku, przepływu 

powietrza itp. Sensory wewnętrzne i zewnętrzne.  

12. Budowa i eksploatacja serwerów. Pamięci masowe (macierze 

dyskowe, protokoły, interfejsy). (2 godz.) 

Omówienie konstrukcji typowego serwera. Możliwości rozbudowy. 

Role elementów zapasowych serwera. Pamięci masowe: macierze 

dyskowe, protokoły oraz interfejsy (ATAPI/EIDE, SATA, SCSI, 

SAS). 

13. Systemy okablowania strukturalnego (2 godz.) 



Organizacje standaryzacyjne. Elementy okablowania strukturalnego. 

Problem skalowalności. Punkt rozgraniczający. Pomieszczenia 

telekomunikacyjne i techniczne. Obszar roboczy. Przełącznice. 

Okablowanie szkieletowe. Zespół MUTOA i punkty konsolidacji. 

Standardy okablowania strukturalnego. Ewolucja standardów. 

Projektowanie sieci lokalnych. Etapy projektowania sieci LAN oraz 

WLAN. Sposoby modernizacji sieci LAN oraz WLAN. Współpraca 

sieci wykonanych z użyciem różnych standardów oraz kategorii. 

Krosowanie przewodów. 

14. Pomiary okablowania strukturalnego (2 godz.)  

Rodzaje kabli miedzianych: linia napowietrzna, kabel prosty, skrętka 

przewodów, kabel koncentryczny. Zalety i wady poszczególnych 

kabli miedzianych. Pomiary okablowania strukturalnego: mapa 

połączeń, długości torów transmisyjnych, tłumienność, stosunek 

tłumienia do przesłuchu, długość łącza, opóźnienie, impedancja 

charakterystyczna, współczynnik odbicia, opóźnienie skośne, 

stałoprądowa oporność pętli, przesłuch zbliżny między parami, 

pozostałe współczynniki przesłuchów, straty zakłóceń 

współbieżnych, straty zakłóceń współbieżnych w stosunku do 

sygnału różnicowego, tłumienie sprzężeniowe, impedancja 

sprzężeniowa. Pomiary łącza stałego i kanału. 

15. Porównanie sprzętu i rozwiązań różnych dostawców oraz 

kierunki rozwoju urządzeń sieci teleinformatycznych. (2 

godz.). 

Wykład końcowy. Porównanie najnowszych urządzeń sieciowych 

dostępnych na rynku. Przegląd mostów, przełączników, routerów, 

modemów dla sieci teleinformatycznych. Porównanie najnowszych 

urządzeń dla sieci WLAN. Kierunki rozwoju urządzeń sieci 

teleinformatycznych. 

 

ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

1. W ramach zajęć laboratoryjnych przewiduje się użycie 

komputerowych programów symulacyjnych oraz rzeczywistych 

urządzeń sieciowych pozwalających na budowę i szczegółową 

analizę systemów teleinformatycznych (28 godz.). 

2. Kolokwium zaliczeniowe (2 godz.). 

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. K. Iniewski: Internet Networks (Devices, Circuits, and Systems). 

CRC Press, 2009  

2. T. Clark: Designing Storage Area Networks. Addison Wesley, 2003. 

3. G. Held: Data Communications Networking Devices. John Wiley & 

Sons, 2001. 

4. L. Peterson, B. Davie: Computer Networks: A Systems Approach. 

Morgan Kaufmann, 2012. 

5. J. Park, S. Mackay, E. Wright: Practical Data Communications for 

Instrumentation and Control. Elsevier 2003. 

6. G. Schulz: Cloud and Virtual Data Storage Networking. CRC Press, 

2012 

7. Artykuły z czasopism: IEEE Communications Magazine, IEEE 

Network, Elsevier Computer Standards & Interfaces itp. 



25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W11++, EN1_W18+, EN1_W19+++,  

EN1_U06+, EN1_U09++, EN1_U11+, EN1_U21+, EN1_U23++, 

EN1_K01+, EN1_K03+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

2,5 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 

podręcznikiem, dokumentacjami technicznymi urządzeń 

sieciowych): 15 h 

 Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych z zajęć 

laboratoryjnych: 15 h 

 Samodzielne przygotowanie do egzaminu: 25 h 

Łączny nakład pracy studenta: 130 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (65 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Bazy danych 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPUT7 

5 Kod Erasmusa 11.3 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15, L/15 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza 

13 Prowadzący prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, mgr inż. Tomasz Potempa 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

 Podstawowa znajomość matematyki dyskretnej w zakresie algebry 

zbiorów oraz algebry relacji 

 Podstawowa znajomość logiki rachunku zdań 

 Znajomość systemów operacyjnych i podstaw użytkowania 

komputerów 

 Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym 

studiowanie literatury fachowej 

 Ma umiejętność samokształcenia się 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się 

 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny 

18 Efekty kształcenia 

4. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje baz danych. 

5. Zna i rozumie podstawy relacyjnego modelu danych. 

6. Zna i rozumie podstawy języka SQL. 

7. Zna i rozumie podstawowe zasady projektowania baz danych. 

8. Potrafi operować aparatem pojęciowym baz danych. 

9. Potrafi posługiwać się językiem SQL w zakresie podstawowym. 

10. Ma świadomość roli i znaczenia systemów baz danych w 

przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Formy zajęć: Podstawową formą zajęć jest wykład tradycyjny z 

wykorzystaniem prezentacji i demonstracją przykładów. Pomocniczą 

formą zajęć jest laboratorium komputerowe. 

Metody dydaktyczne: motywowanie do zdobywania, systematyzowania i 

pogłębiania wiedzy, kontrola obecności na zajęciach, nagradzanie 

aktywności, częste pytania kontrolne, kolokwia, egzamin. Karanie za 

nieprzygotowanie do zajęć, brak wiedzy, brak umiejętności 

praktycznych, brak postępów w nauce (oceny). 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

4. Kolokwium 

5. Test końcowy 



1 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz zdanie testu końcowego. Oceny 

wystawiane zgodnie z aktualnym regulaminem studiów w PWSZ w 

Tarnowie. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

9. Wprowadzenie do baz danych 

10. Podstawy modelu relacyjnego 

11. Operacje algebraiczne w modelu relacyjnym 

12. Podstawy języka SQL 

13. Elementy projektowania baz danych 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

9. Wprowadzenie do baz danych 

10. Bazy danych i systemy zarządzania bazami danych 

11. Modele baz danych 

12. Architektura warstwowa ANSI SPARC 

13. Model relacyjny baz danych 

14. Operacje relacyjne i inne 

15. Własności i ograniczenia modelu relacyjnego 

16. Struktury i komponenty bazy danych 

17. Języki zapytań, analiza, synteza i optymalizacja zapytań. SQL: DDL, 

DQL, DML. 

18. Agregacja, podzapytania, złączenia. 

19. Zaawansowane elementy baz danych: sekwencje, domeny, widoki, 

wyzwalacze, reguły, funkcje 

20. Zagadnienia implementacji, instalacji i administracji baz danych. 

21. Projektowanie baz danych 

22. Normalizacja 

24 
Literatura podstawowa  i 

uzupełniająca 

1. T. Connolly, C. Begg: Systemy baz danych. Praktyczne metody 

projektowania, implementacji i zarządzania. Wydawnictwo RM, 

Warszawa 2004, t.1 i 2 

2. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom: Systemy baz danych. 

Kompletny podręcznik. Wydanie II. Wydawnictwo Helion, Gliwice, 

2011. 

3. G. Smith.: Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0. Wydawnictwo Helion, 

Gliwice, 2011. 

4. S. Riggs, H. Krosing: PostgreSQL. Receptury dla administratora. 

Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2011. 

5. J. D. Ullman, J. Widom: Podstawowy wykład z systemów baz 

danych. WN-T, Warszawa, 2000. 

6. J. C. Worsley, J. D. Drake: PostrgreSQL. Praktyczny przewodnik. 

O'Reilly/Helion, Gliwice,2002. 

7. R. Stones, N. Matthew: Bazy danych i PostgreSQL. Helion, Gliwice, 

2001. 

8. Chris J. Date: Relacyjne bazy danych dla praktyków, Wydawnictwo 

Helion, Gliwice, 2006 
9. http://www.postgresql.org 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W09+,  

EN1_U01++, EN1_U06+, 

EN1_K01+, EN1_K03+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 15 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 15 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 8 h 

2,5 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 

podręcznikiem, projekt relacyjnej bazy danych): 25 h 

 Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych z zajęć 



laboratoryjnych i wykładu: 15 h 

Łączny nakład pracy studenta: 78 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

1,5 (38 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

1,5 (40 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Systemy wbudowane w technologii CMOS. 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPUT8 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 5 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30 

12 Koordynator   dr inż. Łukasz Mik 

13 Prowadzący dr inż. Łukasz Mik 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne Zaliczony blok techniki symulacyjne i technika cyfrowa 

18 Efekty kształcenia 

 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

zasad działania elementów elektronicznych (w tym elementów 

optoelektronicznych, elementów mocy oraz czujników), analogowych 

i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów 

elektronicznych 

 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, 

teorii sygnałów (metod ich przetwarzania) oraz technik antenowych 

 zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania: układów 

scalonych i mikrosystemów, prostych urządzeń elektronicznych oraz 

projektowania sieci komputerowych i telekomunikacyjnych; 

 zna i rozumie metodykę projektowania analogowych i cyfrowych 

układów elektronicznych (również w wersji scalonej) oraz systemów 

elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia 

do projektowania i symulacji układów i systemów; 

 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach 

rozwojowych elektroniki i telekomunikacji 

 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji tego zadania 

 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia 

kompetencji zawodowych 

 potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także 

symulacje komputerowe do analizy i oceny działania analogowych i 

cyfrowych układów elektronicznych, a także sieci komputerowych i 

telekomunikacyjnych 

 potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami 

programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowego 

wspomaganego projektowania, projektowania i weryfikacji 



elementów i układów elektronicznych, testowania protokołów 

sieciowych oraz prostych systemów elektronicznych i 

telekomunikacyjnych 

 potrafi zaprojektować prosty obwód drukowany, korzystając ze 

specjalizowanego oprogramowania 

 potrafi zaplanować proces realizacji prostego urządzenia lub systemu 

elektronicznego (transmisji danych); potrafi wstępnie oszacować jego 

koszty 

 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia 

drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład oparty zarówno na slajdach, jak i tradycyjnych środkach 

prezentacji (w celu dodatkowych wyjaśnień). Ćwiczenia laboratoryjne 

odbywają się w grupach 2 osobowych. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Kolokwium zaliczeniowe 

2. Aktywność na zajęciach 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny z 

ćwiczeń laboratoryjnych oraz zaliczenie kolokwium z wykładu. 

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie zaplanowanych 

ćwiczeń i pozytywna ocena z dwóch kolokwiów na laboratorium w 

trakcie semestru. 

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Tematyka przedmiotu poświęcone jest projektowaniu cyfrowych układów 

scalonych w technologii CMOS. W ramach wykładu zostaną omówione 

obie metody projektowania bottom-up jak również top-down. Zostanie 

również omówione podstawy języka VHDL 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykłady: 

1. Wprowadzenie. Cyfrowe układy scalone w technologii CMOS 

2. Tranzystory MOS. Różnice pomiędzy tranzystorami dyskretnymi, a 

tranzystorami w układzie scalonym. Pasożytnicze pojemności w 

układach CMOS.  

3. Parametry układów cyfrowych: charakterystyka przejściowa, 

obciążalność, właściwości dynamiczne. 

4. Podstawowe elementy CMOS: inwerter, bramka transmisyjna, bufor 

trójstanowy, bramki logiczne, przerzutniki 

5. Podstawy języka VHDL - Terminologia. Komponenty i porty. 

Podstawowe konstrukcje języka VHDL. Typy danych, skalary i 

wektory, operacje na wektorach, pamięci, parametry, zadania i 

funkcje. Składnia i konwencje języka VHDL. Słowa kluczowe, 

komentarze, identyfikatory, znaki białe, stałe. Przeprowadzenie i 

kontrola symulacji. Czasy opóźnienia, moduł testowy, zadania i 

funkcje systemowe, dyrektywy kompilatora. Hierarchia. Poziomy 

abstrakcji modelowania. Projektowanie na poziomie kluczy i bramek. 

Elementy predefiniowane. Przykłady zastosowania. Własne elementy 

predefiniowane. Projektowanie na poziomie przepływu danych. 

Operatory, przypisania współbieżne, przykładowe zastosowania. 

Projektowanie na poziomie behawioralnym. Bloki proceduralne, 

instrukcje warunkowe i wyboru, pętle. 

6. Synteza i implementacja projektu. Implementacja przykładowego 

projektu 4 – bitowego licznika. Analiza przeglądowa procesu syntezy 

i dopasowania (architektury połączeń i rozmieszczenie zacisków 

zewnętrznych, wymuszanie połączeń sygnałów od mikrokomórek. 

Taktowanie sygnałem zegarowym. Synteza sterowana za pomocą 

dyrektyw 



7. Platforma sprzętowa. Koncepcja układów CPLD i FPGA. Opis 

budowy ich architektury na wybranych układach firmy Altera i 

Xilinx. Zasoby sprzętowe tych układów. Parametry czasowe. Jaki 

układ zastosować w końcowym projekcie. 

8. Organizacja ścieżki danych Przetwarzanie potokowe. Dzielenie 

zasobów. Sumatory i potokowe sumatory kaskadowe (schemat 

logiczny sumatora). Komparatory i liczniki potokowe. 

9. Podstawy weryfikacji projektów. Różnice w podejściu do problemu 

pisania pobudzeni testujących. Model testowy (testbench) 

zawierający tablice wektorów testujących. Wektory testujące w 

oddzielnych plikach. Testowanie opierające się na procedurach. 

Przeciążanie procedur Read i Write 

10. Zasady dobrego projektowania w języku VHDL. Metastabilność, 

reżimy czasowe, styl projektowania, styl kodowania. Dodatkowe 

czynniki decydujące o jakości projektu (stany nieistotne, 

wychodzenie ze stanów niedozwolonych) 

 

Ćwiczenia laboratoryjne (język VHDL): 

1. Zapoznanie z pakietem oprogramowania MAX+plus II 

firmy Altera i zestawem dydaktycznym CIC-310 firmy 

K&H. Kompilacja projektu i programowanie 

(konfiguracja) układu docelowego. Podstawowe bramki 

logiczne. 

2. Dekodery adresowe. Dekoder kodu BCD na kod 

wyświetlacza siedmiosegmentowego. 

3. Multiplekser z zastosowaniem buforów trójstanowych. 

Przerzutniki. 

4. Port dwukierunkowy. Komparator. 

5. Rejestr przesuwny z wejściami: szeregowym i 

równoległym oraz wyjściem szeregowym. 

6. Układ sekwencyjny o zadanym grafie przejść (automat). 

7. Dwukierunkowy licznik NKB. Licznik modulo n 

8. Kolokwium 

9. Zegar czasowy z wyświetlaniem LED. 

10. Sterownik wyświetlacza alfanumerycznego LCD. 

11. Interfejs RS232 

12. Klawiatura PS/2 

13. Interfejs drukarkowy Centronics 

14. Enkoder obrotowy 

15. Kolokwium 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Zbysiński P. Pasierbiński J. „Układy programowalne - 

pierwsze kroki”, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2004 

2. Zbysiński P, Majewski J. „Układy FPGA w 

przykładach”, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2007 

3. N.H.E. Weste, D.M. Harris, Integrated Circuit Design, Fourth 

Edition, Pearson, Boston, 2011 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W12+, EN1_W15++, EN1_W16++, EN1_W21++,  

EN1_U05+, EN1_U06+, EN1_U10++, EN1_U22++,  

EN1_K01+, EN1_K03+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2,5 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

2,5 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 



podręcznikiem, projekt systemu wbudowanego w oparciu o układ 

FPGA, realizujący podaną przez prowadzącego funkcję): 35 h 

 Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych z zajęć 

laboratoryjnych i wykładu: 30 h 

Łączny nakład pracy studenta: 130 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2,5 (65 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2,5 (65 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Układy peryferyjne systemów wbudowanych 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPUT9 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30 

12 Koordynator   dr inż. Łukasz Mik 

13 Prowadzący dr inż. Łukasz Mik, mgr inż. Maciej Witek 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość teorii obwodów w zakresie analizy układów elektronicznych, 

zaliczone bloki: analogowe układy elektroniczne i techniki symulacyjne. 

18 Efekty kształcenia 

 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, w 

szczególności warstwy sprzętowej; 

 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik 

programowania; 

 ma wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów 

mikroprocesorowych (zna języki wysokiego i niskiego poziomu); 

 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

zasad działania elementów elektronicznych (w tym elementów 

optoelektronicznych, elementów mocy oraz czujników), analogowych 

i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów 

elektronicznych 

 zna i rozumie metodykę projektowania analogowych i cyfrowych 

układów elektronicznych (również w wersji scalonej) oraz systemów 

elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia 

do projektowania i symulacji układów i systemów; 

 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji tego zadania 

 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia 

kompetencji zawodowych 

 potrafi porównać rozwiązania projektowe układów elektronicznych i 

systemów teleinformatycznych ze względu na zadane kryteria 

użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt, 

niezawodność, topologia, przepustowość  itp.) 

 potrafi zaprojektować prosty obwód drukowany, korzystając ze 

specjalizowanego oprogramowania 

 potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych 



(przewodowych i radiowych) sieciach teleinformatycznych 

 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia 

drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład oparty zarówno na slajdach, jak i tradycyjnych środkach 

prezentacji (w celu dodatkowych wyjaśnień). Ćwiczenia laboratoryjne 

odbywają się w grupach 2 osobowych. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Kolokwium zaliczeniowe 

2. Aktywność na zajęciach 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnej oceny z 

ćwiczeń laboratoryjnych oraz zaliczenie dwóch krótkich kolokwiów 

przeprowadzonych w trakcie wykładu. Warunkiem zaliczenia 

laboratorium jest wykonanie zaplanowanych ćwiczeń, sporządzenie z 

nich sprawozdań oraz zdanie kolokwium końcowego.  

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

W ramach przedmiotu omówione zostaną podstawowe układy 

peryferyjne i wykonawcze stosowane w systemach pomiarowych i 

telekomunikacyjnych opartych o mikrokontrolery jednoukładowe 8 i 32 

bitowe. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykłady: 

1. Układy we/wy w mikrokontrolerach 8 i 32 bitowych. Magistrale 

szeregowe synchroniczne i asynchroniczne. Układy konwerterów 

magistrali równoległej na szeregową. 

2. Magistrala LVDS. Zastosowanie sygnału różnicowego w systemach 

pomiarowych. Konwertery standardów cyfrowych LVDS do LVTTL 

itp. 

3. Wykorzystanie szybkich magistral szeregowych do dedykowanych 

urządzeń. Interfejs USB, CSI. Przykłady rozwiązań i implementacji w 

systemach wbudowanych. 

4. Monitorowanie parametrów zasilania w systemach wbudowanych – 

monitory prądu i napięcia. Układy sprzętowego generatora sygnału 

reset. Układy separacji galwanicznej. 

5. Przetworniki A/C – sposoby podłączenia do mikrokontrolera. 

Wymagania dotyczące fizycznego połączenia z procesorem. 

Buforowanie danych w zewnętrznej pamięci SRAM. 

6. Interfejs pamięci dynamicznej RAM. Cykle zapisu i odczytu na 

przykładzie mikrokontrolera z wbudowanym sterownikiem pamięci 

DDR2. 

7. Pamięci masowe w systemach wbudowanych. Obsługa kart pamięci 

SD, Compact Flash. Dedykowane, sprzętowe dekodery sygnałów 

audio-wideo np. mp3. 

8. Szybkie przełączniki analogowe w torze przetwarzania A/C. Dobór 

odpowiednich elementów dla toru pomiarowego w zależności od 

parametrów sygnału mierzonego (wzmacniacze operacyjne, 

przetworniki). 

9. Systemy plików w pamięciach masowych. Przykładowa 

implementacja systemu FAT32 z wykorzystaniem mikrokontrolera. 

 

Ćwiczenia laboratoryjne: 

1. Interfejs szeregowy UART. 

2. Układ konwertera interfejsu USB - UART. 

3. Drivery prądowe - sterownik silnika bipolarnego 

4. Drivery prądowe - sterownik silnika unipolarnego 

5. Interfejs I2C i SPI. 



6. Interfejs różnicowy LVDS, konwerter LVDS – LVTTL. 

7. Konstrukcja dyskryminatorów sygnału w systemach wbudowanych. 

8. Przetwornik A/C z wyjściem równoległym. 

9. Przetwornik A/C z wyjściem szeregowym. 

10. Bufory FIFO 

11. Wykorzystanie układów o bezpośrednim dostępie do pamięci 

(DMA). 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. J. Augustyn, Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie 

rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI, IGSMiE PAN, 2007 

2. E. Upton, G. Halfacree – Rapsberry Pi: Przewodnik użytkownika, 

Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2013 

3. T. Francuz, AVR: Układy peryferyjne, Wydawnictwo Helion, 

Gliwice, 2014 

4. Dokumentacje techniczne układów peryferyjnych stosowanych w 

systemach wbudowanych 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W07+, EN1_W08++, EN1_W12++, EN1_W16+, 

EN1_U03+, EN1_U06+, EN1_U09, EN1_U19+, EN1_U23+, 

EN1_K01+, EN1_K03+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

2 pkt ECTS (praca własna) 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 

podręcznikiem, pisanie programów dla mikrokontrolerów z 

rdzeniem ARM w języku C): 30 h 

 Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych z zajęć 

laboratoryjnych i wykładu: 20 h 

Łączny nakład pracy studenta: 110 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (60 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Sprzętowa implementacja algorytmów 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPUT10 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 4 

9 Semestr 7 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/15, L/30 

12 Koordynator   dr inż. Łukasz Mik 

13 Prowadzący dr inż. Łukasz Mik 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Wiedza z zakresu techniki cyfrowej, metod i technik programowania oraz 

techniki mikroprocesorowej 

18 Efekty kształcenia 

 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

zasad działania cyfrowych elementów elektronicznych 

 zna i rozumie metodykę projektowania cyfrowych układów 

elektronicznych przy użyciu języków opisu sprzętu 

 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach 

rozwojowych elektroniki i telekomunikacji, zna typowe technologie 

inżynierskie w zakresie elektroniki i telekomunikacji 

 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas 

potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i 

zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów 

 ma umiejętność samokształcenia się 

 potrafi sformułować specyfikację prostych systemów elektronicznych 

i telekomunikacyjnych na poziomie realizowanych funkcji, także z 

wykorzystaniem języków opisu sprzętu 

 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się  

 ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, 

przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności 

poglądów i kultur 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu, przedstawienie 

materiału w formie prezentacji multimedialnych, wykorzystanie tablicy i 

kredy do dodatkowych wyjaśnień. 

Laboratorium: implementacja wybranych algorytmów w języku VHDL, 

materiały w postaci instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, omówienie 

zagadnień na tablicy. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Kolokwia 

2. Aktywność na zajęciach 



21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: pozytywna ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających oraz ocen z aktywności 

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Architektury wybranych rodzin układów programowalnych, metody 

projektowania, symulacji i implementacji w programowalnych układach 

logicznych, projektowanie ułatwiające testowanie, specjalizowane 

procesory sprzętowe do realizacji szybkich obliczeń, dedykowane 

architektury wieloprocesorowe, hardware/software co-design, 

przykładowe zastosowania układów programowalnych do sprzętowej 

implementacji algorytmów 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykład 

Cykl wykładów obejmuje 15 spotkań po 1 godz. 

Program wykładów: 

Wprowadzenie (1 godz.) 

Rola układów programowalnych w rozwoju techniki cyfrowej dla potrzeb 

przetwarzania sygnałów i informacji, porównanie struktur i zasobów 

sprzętowych układów CPLD i FPGA, cele i metody rekonfiguracji 

systemu, zdolności adaptacyjne układów programowalnych. 

Architektura układu FPGA na przykładzie rodziny Virtex-II Pro 

firmy Xilinx (1 godz.) 

Konfigurowalne bloki logiczne CLB, komórki wejściowo – wyjściowe 

IOB, globalne linie zegarowe, generatory wewnętrznych sygnałów 

zegarowych DCM, sprzętowe układy mnożące, pamięć Block RAM.  

Przykłady złożonych układów arytmetycznych w FPGA (1 godz.) 

Sumatory: sumator n-bitowy, sumator n-bitowy realizowany funkcją 

LPM, sumator potokowy. 

Układy mnożące: układ mnożący sekwencyjny, mnożenie LUT, szybkie 

mnożenie FastArray, mnożenie n-bitowe z funkcją LPM. 

Układy FPGA w kodowaniu danych (2 godz.) 

Przegląd podstawowych funkcji i operacji stosowanych w algorytmach 

kompresji danych, ich implementacja w wybranych strukturach 

programowalnych pod kątem optymalizacji parametrów i efektywności 

obliczeniowej. Przegląd podstawowych funkcji i operacji stosowanych w 

algorytmach kryptograficznych, ich implementacja w wybranych 

strukturach programowalnych. 

Operacje wstępnego przetwarzania obrazów (3 godz.) 

Cyfrowy obraz wizyjny. Geometria obrazu do przetwarzania. Poziomy 

przetwarzania i analizy obrazów systemu wizyjnego czasu rzeczywistego. 

Przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym.  

Operacje jednopunktowe: LUT (normalizacja, korekcja gamma, 

skalowanie wg funkcji), wyrównanie histogramu, binaryzacja (jedno lub 

wieloprogowa), operacje punktowe na pojedynczych pikselach dwóch 

obrazów.  

Kontekstowe filtracje obrazu: filtracja medianowa, logiczna, konwolucja, 

filtry dolnoprzepustowe i górnoprzepustowe. 

Kamera cyfrowa z wbudowanym reprogramowalnym systemem 

przetwarzania obrazów (3 godz.) 
Czujnik obrazu CMOS z równoległym wyjściem cyfrowym: schemat 

blokowy, parametry i zasada działania czujnika, znaczenie 

najważniejszych sygnałów, odczyt ramki obrazu w trybie „Single Frame” 

i „Continous Frame”. Zależności czasowe pomiędzy sygnałami 

sterującymi i danych. Konfiguracja czujnika przy użyciu magistrali I2C. 

Pamięć SRAM: schemat blokowy, parametry i zasada działania pamięci. 

Cykl odczytu i zapisu oraz reżimy czasowe, dla których pamięć działa 

poprawnie. 



Przetwornik C/A wideo: schemat blokowy, parametry i zasada działania 

przetwornika. Wpływ pasma przenoszenia na jakość obrazu. 

Częstotliwość graniczna przetwornika. Zasada generowania sygnałów w 

łączu VGA. 

Implementacja sterowników do czujnika CMOS, pamięci SRAM i 

przetwornika wideo w języku VHDL.  

Specjalizowane procesory sprzętowe implementowane w układach 

FPGA (2 godz.) 
Typy procesorów: filtracji medianowej, obliczający histogram, logiczny, 

Look-Up-Table, konwolucji. Parametry czasowe procesorów 

sprzętowych. Opóźnienia w procesorach specjalizowanych. 

System on Chip (2 godz.) 

Definicja SoC. Soft-procesor 32-bitowy Picoblaze: schemat blokowy 

procesora, składnia języka asembler. Przykłady podłączenia Picoblaze do 

zewnętrznych układów peryferyjnych. Parametry procesora. 

 

Laboratorium: 

Zajęcia laboratoryjne obejmują 15 spotkań po 2 godz. Są one realizowane 

w oparciu o jeden z wybranych modeli układów FPGA firmy Xilinx i 

oprogramowanie ISE WebPACK w wersji najnowszej. 

 

Program laboratorium: 

1. Wprowadzenie: obsługa pakietu oprogramowania ISE WebPACK 

firmy Xilinx. Kompilacja prostego projektu i konfiguracja przy 

użyciu dedykowanego programatora. (2 godz.) 

2. Generator ciągów pseudolosowych (2 godz.) 

3. Generator przebiegu sinusoidalnego z wykorzystaniem bloku 

mnożącego MULT18x8. (2 godz.) 

4. Implementacja wybranego algorytmu kodowania danych. (2 godz.) 

5. Sterownik VGA (2 godz.) 

6. Kolokwium (2 godz.) 

7. Generowanie figur geometrycznych na ekranie LCD. Efekty 

animacji. (2 godz.) 

8. Bitmapy w pamięci blokowej RAM. (2 godz.) 

9. Operacje jednopunktowego przetwarzania obrazu z wykorzystaniem 

pamięci blokowej (binaryzacja i przekodowanie LUT). (2 godz.) 

10. Soft procesor 8-bitowy Picoblaze (2 godz.) 

11. Implementacja sterownika czujnika obrazu typu CMOS z interfejsem 

równoległym. Wykorzystanie soft-procesora Picoblaze. (8 godz.) 

12. Kolokwium.(2 godz.) 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Łuba T. (praca zbiorowa), Programowalne układy przetwarzania 

sygnałów i informacji. WKŁ, Warszawa 2008 

2. Zbysiński P, Majewski J., Układy FPGA w przykładach, 

Wydawnictwo BTC, Warszawa 2007. 

3. Wiatr K., Sprzętowe implementacje algorytmów przetwarzania 

obrazów w systemach wizyjnych czasu rzeczywistego. Wydawnictwo 

AGH. Kraków 2002. 

4. Wiatr K., Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych, WNT, 

Warszawa 2003 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W12+, EN1_W16++, EN1_W21+,  

EN1_U02+, EN1_U06+, EN1_U15+++, EN1_U16+ 

EN1_K01+, EN1_K03+ 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 15 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 



 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

2 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 

podręcznikiem, tworzenie projektów systemów w 

oprogramowaniu ISE WebPack): 30 h 

 Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych z zajęć 

laboratoryjnych i wykładu: 20 h 

Łączny nakład pracy studenta: 100 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Wybrane zagadnienia energoelektroniki 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPUT11 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/30, E 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta 

13 Prowadzący prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, dr inż. Jan Koprowski 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień  z zakresu: 

 teorii obwodów  

 podstaw teorii półprzewodnikowej oraz elementów elektronicznych, 

 układów elektronicznych    

  umiejętność wykonywania pomiarów elektrycznych w zakresie 

napięć i prądów stałych i zmiennych, 

 

18 Efekty kształcenia 

 Pozyskanie wiedzy w zakresie budowy i sposobu działania 

podstawowych elementów wykorzystywanych w systemach 

energoelektronicznych. 

 Pozyskanie wiedzy z zakresu konstrukcji i funkcjonowania układów 

energoelektronicznych, w tym: prostowników, prostowników 

sterowanych, filtrów, przetwornic dc-dc i dc-ac   

 Umiejętność dobrania elementów stosowanych w układach 

energoelektronicznych oraz zdiagnozowania  ich nieprawidłowego 

działania 

 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji tego zadania 

 Umiejętność sprawdzenia poprawności działania i pomiaru 

parametrów  układów energoelektronicznych, takich jak prostowniki 

niesterowane i sterowane, przetwornice, falowniki. 

 Umiejętność pracy w zespole projektantów, umiejętność wykonania 

powierzonego fragmentu zadnia  projektowego, zgodnie z przyjętymi 

założeniami. 

 Rozumienie potrzeby i możliwości ciągłego dokształcania się oraz 

podnoszenia swoich kompetencji zawodowych 

 Świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, 

umiejętność zredagowania raportu  z wykonanego zadania 



inżynierskiego w sposób zrozumiały i  odpowiedzialny za słowo. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykłady oparte na slajdach dość szczegółowo prezentujących wykładany 

materiał (schematy, opisy, analizy, wnioski).  Materiały do wykładów w 

formie elektronicznej wcześniej udostępniane studentom.  

Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w grupach 2 osobowych na 

podstawie przygotowanych instrukcji. Każda seria dwóch ćwiczeń 

laboratoryjnych poprzedzona jest sprawdzianem wiedzy, a po wykonaniu  

ćwiczeń grupa wykonująca ćwiczenie przedstawia sprawozdania w 

formie elektronicznej. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

8. Egzamin. 

9. Sprawdziany przed serią ćwiczeń laboratoryjnych i sprawozdania po 

wykonaniu tych ćwiczeń. 

10. Sprawdziany i kolokwia na ćwiczeniach audytoryjnych. 

11. Aktywność. 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

1.   Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie 

pozytywnej oceny z laboratorium oraz egzaminu. 

2.   Obliczamy średnią ważoną z ocen z  laboratorium (50%) i egzaminu 

(50%) uzyskanych we wszystkich terminach. 

3.   Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności: 

if sr>4.75 then OK:=5.0 else 

     if sr>4.25 then OK:=4.5 else 

     if sr>3.75 then OK:=4.0 else  

     if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Nieodnawialne i odnawialne źródła energii, konwencjonalne i 

alternatywne źródła energii, układy i systemy przetwarzania energii, 

systemy zasilania bezstykowego, systemy zasilania bezprzerwowego. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

 

Wykłady: 

13. Klucze w energoelektronice; diody prostownicze mocy: złączowa, 

Schottky’ego; tranzystory mocy: bipolarny, z izolowaną bramką 

IGBT, tranzystor mocy MOSFET, tyrystory i triaki; budowa, 

charakterystyki statyczne i dynamiczne, użyteczne obszary pracy – 

4 godz 

14. Prostowniki niesterowane: jednofazowe, dwufazowe, trójfazowe i 

wielofazowe z obciążeniem: R, RL, RC, RLC; współczynniki 

wykorzystania napięciowego, tętnienia; porównanie różnych układów 

prostowników, Prostowniki sterowane: jednofazowe, dwufazowe, 

trójfazowe z obciążeniem: R, RL; średnia wartość napięcia w funkcji 

kąta zapłonu; porównanie ze sobą różnych prostowników 

sterowanych; zakłócenia; EMI: – 4 godzin 

15. Przetwornice dc/dc; stabilizatory napięcia i prądu o działaniu 

ciągłym; układy zabezpieczeń; zasilacze niestabilizowane, 

podstawowe parametry, klasyfikacja, układy pracy; zasilacze 

impulsowe bez izolacji galwanicznej i z izolacją galwaniczna; 

przetwornice dc/dc: obniżające napięcie wyjściowe, podwyższające 

napięcie wyjściowe, zmieniające biegunowość napięcia wyjściowego; 

konwertery dc/dc o wyjściu izolowanym od wejścia – niesymetryczne 

i przeciwsobne; konwertery o wielu wyjściach; układy stabilizujące i 

zabezpieczające impulsowych stabilizatorów napięcia - 6 godzin  

16. Falowniki dc/ac; jednofazowe i trójfazowe falowniki tyrystorowe z 

komutacją wzajemną i indywidualną; jednofazowe i trójfazowe 

falowniki z modulacją PWM; sterowanie pracą układu; regulacja 

napięcia wyjściowego; filtry wyjściowe falowników napięcia - 5 

godz. 

17. Systemy zasilania bezprzerwowego; definicja parametrów;  zasilacze 

awaryjne UPS; centralny i rozproszony system zasilania awaryjnego; 

zasilacze line-interactive, nadmiarowe on-line, on-line; rola zasilacza 



UPS w systemie zasilania obiektu;  UPS z podwójnym 

przekształcaniem, UPS z podwójnym     przekształcaniem i obwodem 

obejściowym, UPS z bierną rezerwą, UPS z bierną rezerwą i 

obwodem obejściowym. 4 godz. 

1. Technika mikroprocesorowa w energoelektronice; zastosowanie 

szybkich mikrokontrolerów, procesorów DSP i układów FPGA 

różnych rodzin i producentów; kompatybilność elektryczna i 

mechaniczna złącz; zunifikowany zestaw elementów peryferyjnych; 

zestaw interfejsów systemowych, komunikacyjnych oraz 

programująco-monitorujących; karty bazowe do aplikacji 

energoelektronicznych; przykłady zastosowań mikrokontrolerów w 

układach enegoelektronicznych  - 7 godz. 

 

Ćwiczenia laboratoryjne: 

9. Pomiary charakterystyk i parametrów diod mocy, tyrystorów i 

triaków -  4 godziny. 

10. Pomiary charakterystyk i parametrów tranzystorów mocy 

VDMOS i IGBT -  4 godziny. 

11. Pomiary charakterystyk i parametrów baterii słonecznych -  4 

godziny. 

12. Pomiary charakterystyk i parametrów prostowników 

niesterowanych i sterowanych -  4 godziny. 

13. Pomiary charakterystyk i parametrów  przetworników  DC – DC -  

4 godziny.  

14. Pomiary charakterystyk i parametrów jednofazowych falowników 

napięcia -  4 godziny. 

15. Pomiary charakterystyk i parametrów trójfazowych falowników 

napięcia -  4 godziny. 

16. Systemy zasilania bezstykowego  -  2 godziny. 

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

13. Henryk Tunia, Bolesław Winiarski ; "Energoelektronika".  

14. Henryk Tunia, Bolesław Winiarski ; "Podstawy energoelektroniki". 

15. R. Barlik, M. Nowak; "Technika tyrystorowa". 

16. N. Mohan;  "Power Electronics".  

17. Stanisław Piróg."Energoelektronika" -  

18. S. Januszewski, A. Pylak, M. Rosnowska – Nowaczyk, H. Świątek, 

„Energoelektronika”, WSiP, 2004 

19. K. Krykowski, „Energoelektronika”,WPŚ, Gliwice 2007. 

20. S. Smoliński, Fotowoltaiczne Zródła Energii, Wyd. SGGW, W-wa 

1998. 

21. T. Markvart, L. Castner, Solar Cells, Elsevier 2005 

22. E. Klugmann, E Klugmann-Radziemska, Alternatywne Źródła 

Energii, Wyd. Ekonomia I Środowisko, Białystok 1999. 

23. G. Wiśniewski, Kolektory słoneczne, COIB PP W-wa 2006. 

24. K. Brodowicz, Pompy Ciepła, PWN, W-wa 1999 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W12++, EN1_W13+, EN1_W16+,  

EN1_U03+, EN1_U06+, EN1_U08+, EN1_U09+, EN1_U22+, 

EN1_U27+, 

EN1_K01+, EN1_K04+ 

26 Sposób określenia liczby 2 pkt ECTS: 



punktów ECTS  Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w laboratoriach: 30 h (zajęcia praktyczne) 

2 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do laboratoriów (praca z 

podręcznikiem): 20 h 

 Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych z zajęć 

laboratoryjnych i egzaminu: 30 h 

Łączny nakład pracy studenta: 110 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (60 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Projektowanie sieci bezprzewodowych 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPUT12 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 3 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, P/15, E 

12 Koordynator   dr hab. inż. Wiesław Ludwin 

13 Prowadzący mgr inż. Adam Pieprzycki 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne Zaliczony moduł anteny i propagacja fal 

18 Efekty kształcenia 

 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 

fal elektromagnetycznych i ich propagacji, w tym wiedzę niezbędną 

do zrozumienia generacji, przewodowego i bezprzewodowego 

przesyłania informacji oraz detekcji sygnałów w paśmie wysokich 

częstotliwości; 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji oraz 

systemów i sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci łączności 

bezprzewodowej 

 Ma elementarną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład 

sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych, oraz 

konfigurowania tych urządzeń w sieciach lokalnych 

 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych 

źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich 

interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać 

opinie 

 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas 

potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i 

zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów 

 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji tego zadania 

 Potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych 

(przewodowych i radiowych) sieciach teleinformatycznych 

 Potrafi zaprojektować prostą linię transmisji bezprzewodowej 

korzystając ze specjalizowanego oprogramowania 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania  

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 



odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład oparty zarówno na slajdach, jak i tradycyjnych środkach 

prezentacji. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone na podstawie 

przygotowanych instrukcji i wymagające przedstawienia sprawozdania w 

formie elektronicznej. Projekt wykonywany w grupach dwuosobowych. 

Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

1. Egzamin 

2. Projekt w ramach laboratorium 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia modułu jest zdanie egzaminu. Warunkiem 

koniecznym przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny 

z projektu. Aby zaliczyć projekt, należy na dwa tygodnie przed 

zakończeniem semestru przedstawić kompletną dokumentację techniczną 

wykonanego projektu. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

WYKŁAD: Klasyfikacja systemów łączności bezprzewodowej. Regiony 

radiowe ITU. Zakresy fal radiowych. Strefy Fresnela Model Frissa. 

Prosty model oparty na metodzie śledzenia promieni. Metody 

wyznaczania wysokości zawieszenia anten w systemach LoS. Bilans 

energetyczny łącza radiowego bez zaników. Czułość odbiornika. 

Dostępność połączenia i wierność transmisji. Sprawność energetyczna 

systemu łączności bezprzewodowej. Stosunek mocy sygnał/szum w torze 

przeddetekcyjnym odbiornika a bitowa stopa błędów. Wpływ 

skramblingu oraz kodowania różnicowego i nadmiarowego na bitową 

stopę błędów. Zanik w deszczu oraz zanik wielodrogowy płaski i 

selektywny. Zalecenia ITU-R, w tym Zalecenie ITU–R P.530. Techniki 

przeciwdziałania zanikom wielodrogowym. Odbiór zbiorczy przestrzenny 

i częstotliwościowy. Szumy w systemach radiowych. Szumy własne 

urządzeń i zastępcza temperatura szumowa, współczynnik szumów. 

Radiowe systemy cyfrowe z modulacjami MFSK, MPSK i MQAM. 

Współczynnik wykorzystania pasma. Etapy projektowania cyfrowych 

linii radiowych.  

PROJEKT: Projekt pojedynczego przęsła cyfrowej horyzontowej linii 

radiowej oparty na sprzęcie radioliniowym MINILINK firmy Ericsson w 

wybranej lokalizacji. W ramach projektu należy dobrać wysokości 

masztów antenowych na stacjach linii radiowej, częstotliwości sygnałów 

nośnych, moce nadajników oraz średnice anten tak, by spełnić zadane 

wymagania dotyczące dostępność połączeń i wierność transmisji. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (30 godz.) 

oraz zajęć laboratoryjnych na których studenci realizują projekt (15 

godz.). 

 

WYKŁADY 

1. Wprowadzenie (2 godz.) 

Definicja systemu łączności bezprzewodowej. Przestrzeń 

elektromagnetyczna. Fale radiowe. Podział widma fal radiowych. 

Regiony radiowe ITU.  

2. Wybrane techniki przetwarzania sygnałów w systemach 

bezprzewodowych (2 godz.) 

Detekcja koherentna. Kodowanie różnicowe i skrambling. 

Przetwarzanie sygnałów mowy na przykładzie standardu GSM. 

Przeplot bitowy i blokowy. Kompresja sygnałów. Kody korekcyjne i 

ich zysk kodowy. 

3. Radiowy zespół nadawczo-odbiorczy RZN-O (2 godz.) 

Rozmieszczenie urządzeń BB, IF, RF i anteny w RZN-O na 

przykładzie linii naziemnych, satelitarnych i systemów 

komórkowych. Połączenie radiowe. Stacja końcowa i stacje 

przekaźnikowe. Przęsło i łącze jedno oraz dwukierunkowe. Dupleks 



FDD i TDD. Kanał radiowy. Plany ITU-R kanałów radiowych. 

4. Tor radiowy (2 godz.) 

Środowiska propagacji fal radiowych w otoczeniu Ziemi. Zjawiska 

towarzyszące rozchodzeniu się fal radiowych w troposferze. 

Refrakcja, dyfrakcja, rozpraszanie i odbicie. Zaniki wielodrogowe i 

zaniki w deszczu. Zasięg radiowy i zakłóceniowy. Pozorna zmiana 

częstotliwości – efekt Dopplera. 

5. Wybrane modele propagacyjne (2 godz.) 

Propagacja w przestrzeni swobodnej – wzór Friisa. Granice obszaru 

efektywnie uczestniczącego w procesie przenoszenia energii w 

przestrzeni swobodnej. Zasada Huyghensa i strefy Fresnela. 

Propagacja przyziemna przestrzenna nad płaską i gładką ziemią. 

Wzory interferencyjne i wzór Wwiedeńskiego. 

6. Refrakcja troposferyczna (2 godz.) 

Wskaźnik refrakcji troposferycznej. Promień krzywizna i krzywizna 

trajektorii fali. Stopnie i współczynnik nasilenia refrakcji. Wpływ 

refrakcji troposferycznej na projektowanie przęseł systemów 

bezprzewodowych. Wahania poziomu mocy nośnej na wejściu 

odbiornika. Pojęcie zaniku mocy. 

7. Przęsło horyzontowej linii radiowej (4 godz.) 

Projektowanie wzajemnego rozmieszczenia anten w systemie 

radiokomunikacyjnym na przykładzie horyzontowej linii radiowej 

HLR z transmisją cyfrowych sygnałów informacyjnych. Profil 

hipsometryczny. Wyznaczanie wysokości zawieszenia anten. 

Problem fali odbitej. 

8. Bilans energetyczny przęsła horyzontowej linii radiowej (4 godz.) 

Bilans energetyczny łącza bez zaników. Moc wyjściowa nadajnika. 

Zyski energetyczne anten. Moc zastępcza promieniowana izotropowo 

EIRP. Elementy pasywne. Tłumienie fali radiowej w atmosferze 

ziemskiej – Zalecenie ITU-R P.676. Czułość odbiornika. Margines 

mocy na zaniki. Dostępność połączenia i wierność transmisji. 

Wskaźniki ITU oceny wierności transmisji dla różnych usług 

telekomunikacyjnych (analogowych, cyfrowych). 

9. Zanik płaski wielodrogowy i zanik w deszczu (3 godz.) 

Zanik w deszczu. Metody ITU-R obliczania tłumienia fali radiowej w 

deszczu. Analityczne metody ilościowej oceny zaników. Metody 

ilościowej oceny zaników. Zalecenie ITU-R P.530. Odbiór zbiorczy 

czasowy, polaryzacyjny, częstotliwościowy i przestrzenny. 

Współczynnik poprawy odbioru zbiorczego. Dostępność połączeń i 

wierność transmisji w świetle dokumentów ITU i ITU-R.  

10. Zaniki selektywne (3 godz.) 

Źródła zaników selektywnych w systemach szerokopasmowych. 

Funkcja przenoszenia kanału radiowego z zanikami selektywnymi w 

CLR. Charakterystyka tłumienia amplitudy i opóźnienia grupowego 

kanału radiowego. Uproszczony trójdrogowy model Rummlera 

kanału radiowego z zanikami selektywnymi. 

11. Cyfrowe linie radiowe CLR (4 godz.) 

Schemat blokowy CLR hierarchii PDH. Klasyczne modulacje 

cyfrowe proste i kombinowane (FSK, PSK i QAM). Sprawność 

energetyczna systemu. Charakterystyki szumowe demodulatorów i 

ich aproksymacje. Współczynnik wykorzystania pasma. Technika 

MIMO. Praktyczne implementacje modemów cyfrowych. Szerokość 

pasma toru przeddetekcyjnego odbiornika. Sekwencja treningowa.  

 

ZAJĘCIA LABORATORYJNE 

Projekt pojedynczego przęsła cyfrowej horyzontowej linii radiowej 

oparty na sprzęcie radioliniowym MINILINK firmy Ericsson w 



wybranej lokalizacji w Polsce. W ramach projektu należy sporządzić 

za pomocą aplikacji fotogrametrycznej Google Earth przekrój 

hipsometryczny przęsła i następnie dobrać w taki sposób wysokości 

masztów antenowych na stacjach linii radiowej, częstotliwości 

nośnych, moce nadajników oraz średnice anten parabolicznych, by 

spełnić żądane wymagania, co do czasów dostępności połączeń i 

wierności transmisji. 

Projekt został podzielony na 10 etapów, przygotowywanych, 

sprawdzanych i ocenianych na bieżąco podczas cotygodniowych 

zajęć laboratoryjnych. Każdy z etapów jest związany ze 

szczegółową prezentacją odpowiednich Zaleceń ITU-R serii F i 

P, na których oparto projekt cyfrowej horyzontowej linii 

radiowej. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. J. Szóstka „Mikrofale. Układy i systemy” WKiŁ, Warszawa 2006. 

2. J. Szóstka „Horyzontowe linie radiowe” WPP, Poznań 2011. 

3. R. L. Freeman „Radio System Design for Telecommunications”, N.Y. 

1997. 

4. Wybrane Zalecenia ITU-R serii F i P, dotyczące projektowania i 

analizy cyfrowych horyzontowych linii radiowych, Genewa 1990-

2007 

5. D. Lis, K. Guzik „Zastosowanie aplikacji fotogrametrycznych do 

projektowania horyzontowych linii radiowych”, inżynierska praca 

dyplomowa (opiekun W. Ludwin), PWSZ, Tarnów 2010. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W10+, EN1_W11++, EN1_W18+, EN1_W22+, 

EN1_U01+, EN1_U02+, EN1_U07+, EN1_U08+, EN1_U09++, 

EN1_U10++,  

EN1_K01+, EN2_K02, 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

2 pkt ECTS: 

 Uczestnictwo w wykładach: 30 h 

 Uczestnictwo w zajęciach projektowych: 15 h (zajęcia 

praktyczne) 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 5 h 

2 pkt ECTS (praca własna): 

 Samodzielne przygotowanie do realizacji projektu według 

zaleceń prowadzącego zajęcia (praca z podręcznikiem, 

projektowanie linii radiowej): 20 h 

 Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych z zajęć 

laboratoryjnych i egzaminu: 30 h 

Łączny nakład pracy studenta: 100 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 (50 h) 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 (50 h) 

 
 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Przedmiot obieralny 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPUT13 

5 Kod Erasmusa 06.5 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu obieralny 

8 Rok studiów 4 

9 Semestr 7 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin W/30, L/15 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta 

13 Prowadzący W zależności od wyboru przedmiotu przez studentów 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Wiedza z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

realizowanych w poprzednich semestrach 

18 Efekty kształcenia 
Szczegółowe efekty kształcenia opisane w sylabusach proponowanych 

przedmiotów do wyboru. 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Wykład - prezentacje w programie PowerPoint przedstawiające wszystkie 

zagadnienia oraz dodatkowe wyjaśnienia przy użyciu tradycyjnych form 

prezentacji 

Laboratorium - realizacja praktyczna tematyki podejmowanej na 

wykładach 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Wykład - kolokwium zaliczeniowe 

Laboratorium - kolokwium zaliczeniowe 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Wykład: pozytywna ocena z pisemnego kolokwium zaliczeniowego 

Laboratorium: zaliczenie z oceną wystawioną na podstawie wyniku z 

pisemnych kolokwiów sprawdzających oraz ocen z aktywności. 

Zaliczanie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen określoną w §30 

oraz wytycznymi zawartymi w §24 – §29 Regulaminu Studiów PWSZ. 

22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Przedmioty obieralne są dobierane co roku, na podstawie bieżących 

trendów w nauce i technice oraz potrzeb rynku pracy. 

Wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne dobierane są indywidualnie przez 

prowadzących. 

Tematyka przedmiotów obieralnych jest zatwierdzana przez Dyrektora 

Instytutu Politechnicznego, na podstawie wniosku kierownika Zakładu 

Elektroniki i Telekomunikacji złożonego przed rozpoczęciem roku 

akademickiego (do końca września). 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Szczegółowy opis treści znajduje się w sylabusach przedmiotów do 

wyboru, zatwierdzonych corocznie przez Dyrektora Instytutu 

Politechnicznego. 



24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 
jw. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

jw. 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
jw. 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

2 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

2 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Seminarium dyplomowe 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPUT14 

5 Kod Erasmusa 06.9 

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 4 

9 Semestr 7 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin C/30 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta 

13 Prowadzący prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość  zagadnień będących przedmiotem studiów na kierunku 

elektronika i telekomunikacja. 

18 Efekty kształcenia 

 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach 

rozwojowych elektroniki i telekomunikacji, zna typowe technologie 

inżynierskie w zakresie elektroniki i telekomunikacji 

 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz 

opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający 

dotrzymanie terminów. 

 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu 

podnoszenia swoich kompetencji zawodowych 

 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i 

empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów badawczych 

 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, 

przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności 

poglądów i kultur 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 
Zajęcia seminaryjne.  Prezentowany materiał na slajdach. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Konieczne jest spełnienie wyszczególnionych niżej warunków uzyskania 

zaliczenia. 

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Oceniane są: obecności na zajęciach, prezentacja problematyki pracy 

dyplomowej oraz referatu poświęconego wybranemu zagadnieniu 

związanemu z tematyką pracy inżynierskiej studenta, aktywność w 

dyskusji po wysłuchaniu referatu. 

22 Treści kształcenia Zgodne z wybranymi zagadnieniami związanymi z tematyką prac 



(skrócony opis) inżynierskich studentów. 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci seminarium  

(30 godzin) 

1. Warunki zaliczenia przedmiotu (2 godz.) 

Omówienie warunków zaliczenia przedmiotu. Rozdanie deklaracji 

przystąpienia do seminarium, zawierającej propozycję tematu referatu 

oraz terminu jego prezentacji.  

2. Harmonogram referatów oraz prezentacja elementów oceny stopnia 

zaawansowania pracy dyplomowej  

(2 godz.) 

Ustalenie szczegółowego harmonogramu prezentacji referatów – po dwa, 

maksymalnie trzy referaty na jednych zajęciach seminaryjnych. 

Omówienie technik przygotowania, wykonania i prezentacji referatów 

naukowych. Przedstawienie elementów umożliwiających ocenę stopnia 

zaawansowania pracy dyplomowej: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz tytuł 

naukowy opiekuna pracy, cel pracy, zagadnienia poruszane w pracy oraz 

ich kolejność i wzajemne relacje, narzędzia badawcze, kryteria i 

wskaźniki oceny wyników badań i/lub porównań, spodziewane rezultaty i 

ich znaczenie. 

3. Prezentacja elementów oceny strony merytorycznej, redakcyjnej i 

językowej pracy dyplomowej (2 godz.) 

Prezentacja elementów oceny strony merytorycznej, redakcyjnej i 

językowej pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta. Elementy 

składowe pracy dyplomowej, takie jak: strona tytułowa, spis treści, wstęp, 

rozdziały zawierające treści przeglądowe, rozdziały zawierające treści 

własne, wnioski i uwagi końcowe, spis literatury. Omówienie kolejności 

pisania poszczególnych części składowych pracy. 

4. Omówienie części składowych pracy dyplomowej (2 godz.) 

Omówienie części składowych wstępu do pracy dyplomowej: 

wprowadzenie, cel pracy, układ pracy. Uwagi o języku pracy. 

Przykładowe spisy treści i literatury. Strona edycyjna pracy, w tym 

numeracja i tytuły rozdziałów i podrozdziałów. Opisy rysunków i tabel. 

Powoływanie się na materiały źródłowe. Odwoływanie się do rysunków, 

tabel i treści zawartych w poszczególnych rozdziałach pracy. 

5. Prezentacja stanu zaawansowania prac dyplomowych oraz referatów 

(20 godz.) 

Prezentacja stanu zaawansowania prac dyplomowych oraz referatów 

poświęconych wybranemu zagadnieniu związanemu z tematyką pracy 

poszczególnych studentów-dyplomantów – 2, maksymalnie 3 referaty na 

jednych zajęciach seminaryjnych. 

6. Podsumowanie zajęć seminaryjnych (2 godz.) 

Prezentacja przebiegu egzaminu dyplomowego. Omówienie 

przygotowania, wykonania i prezentacji referatu przedstawiającego cele i 

osiągnięcia pracy dyplomowej. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Dla opracowanie referatu na seminarium, student wykorzystuje 

indywidualnie tę  samą literatuę, która jest potrzebna   do opracowania 

jego pracy dyplomowej.  

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W21+, 

EN1_U02+, EN1_U04+++, EN1_U06+, EN1_U07+, 

EN1_K01+, EN1_K03+, EN1_K04+, EN1_K06+, 

26 Sposób określenia liczby 1,5 pkt ECTS: 



punktów ECTS  Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h 

 Konsultacje z prowadzącym zajęcia: 8 h 

 

2 pkt ECTS (praca własna): 

 Opracowanie koncepcji i planu pracy dyplomowej: 10 h  

 Analiza i wybór odpowiednich technik inżynierskich niezbędnych 

do realizacji założeń pracy: 15 h 

 Przygotowanie prezentacji dotyczącej tematu pracy dyplomowej: 

15 h 

Łączny nakład pracy studenta: 78 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

1,5 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

1,5 

 



 

Nr 

pola Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Politechniczny 

2 Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne) 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/ przedmiotu 
Praca dyplomowa 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
BPUT15 

5 Kod Erasmusa 06.9 

6 Punkty ECTS 15 

7 Rodzaj modułu Specjalizacyjny 

8 Rok studiów 4 

9 Semestr 7 

10 Typ zajęć stacjonarne 

11 Liczba godzin Nie dotyczy 

12 Koordynator   prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta 

13 Prowadzący Opiekun pracy inżynierskiej 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk 

podstawowych  
Nie 

16 

Zajęcia 

ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość materiału z całego toku studiów niezbędny do realizacji 

tematu pracy dyplomowej. 

18 Efekty kształcenia 

 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach 

rozwojowych elektroniki i telekomunikacji, zna typowe technologie 

inżynierskie w zakresie elektroniki i telekomunikacji. 

 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz 

opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający 

dotrzymanie terminów. 

 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 

inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników 

realizacji tego zadania 

 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu 

podnoszenia swoich kompetencji zawodowych 

 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i 

empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów badawczych 

 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się 

 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny 

 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 

odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Konsultacje z opiekunem pracy, samokształcenie studenta podczas 

realizacji pracy. 

20 

Metody sprawdzania i 

kryteria oceny efektów 

kształcenia 

Sprawdzanie tekstów rozdziałów i podrozdziałów pisanej pracy 

inżynierskiej. 

Sprawdzanie działania urządzeń/oprogramowania przygotowywanych w 

ramach pracy inżynierskiej (prace o charakterze praktycznym).   

21 
Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie na podstawie zrealizowanej pracy: części praktycznej i 

teoretycznej 



22 
Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Zajęcia praktyczne 

Praca dyplomowa wykonywana pod opieką promotora 

23 
Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Omówienie i ustalenie wymogów dotyczących  części praktycznej pracy: 

 wybór technik i narzędzi inżynierskich 

 ustalenie efektów końcowych, które praca powinna spełniać 

 harmonogram prac 

Omówienie i ustalenie wymogów dotyczących części teoretycznej pracy: 

 Postać i obieg dokumentów związanych z obroną pracy i 

egzaminem dyplomowym. 

 Opis struktury pracy zależnie od jej charakteru. 

 Definicje podstawowych pojęć: akapit, rozdział, podrozdział 

rysunek, tabela, bibliografia itp. 

 Odwoływania do rysunków, tabel, wzorów, pozycji 

bibliograficznych itp. 

 Zalecenia na temat szaty graficznej i edycji pracy. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 
Materiały ściśle powiązane z tematem pracy dyplomowej. 

25 

Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu  

do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

EN1_W21+,  

EN1_U02++, EN1_U03+++, EN1_U06++, 

EN1_K01+, EN1_K03+, EN1_K04+, EN1_K06+ 

26 Sposób określenia liczby  

15 pkt ECTS: 

 Konsultacje z opiekunem pracy: 6 h 

 Wykonanie zadań powierzonych przez opiekuna pracy – 

realizacja projektu praktycznego: 230 h 

 Przygotowanie i korekta tekstu pracy inżynierskiej: 120 h 

 Przygotowanie prezentacji do obrony: 10 h 

Łączny nakład pracy studenta: 376 h 

27 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

0 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

15 

 

 


