
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja  

Nazwa przedmiotu: Sieci dostępowe 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 3/6   3/6  
 Liczba godzin w semestrze  30/18   30/18  
 Forma zaliczenia zal.na ocenę   zal.na ocenę  
 Liczba punktów ECTS 2/2   2/2  

 

WYKŁAD   

Wymagania wstępne: 
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia: 
Celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu zasad działania, rozwiązań 
konstrukcyjnych i eksploatacji sieci dostępowych. Oczekuje się, ze student uzyska niezbędną 
wiedzę konieczną w procesach ich eksploatacji i projektowania. Kurs stanowi podstawę 
merytoryczną do kształtowania aktywnej postawy, przy niezbędnej w tym typie sieci, ciągłej 
ich modernizacji.  
 
Metody dydaktyczne:  
Zostaną wykorzystane zarówno metody oparte na słowie ( wykład, opis, dyskusja), przekazie 
audiowizualnym, jak i metody aktywizujące studentów (burza mózgów i metoda 
problemowa). 
 
Zasady i kryteria zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów z dwóch 
jednogodzinnych kolokwiów pisemnych. 
 
Treści programowe: 

1. Przewodowe i bezprzewodowe techniki dostępu. 
2. Kablowe sieci dostępowe (skrętka przewodów miedzianych, techniki światłowodowe 
       i światłowodowo-współosiowe). 
3. Bezprzewodowe sieci dostępowe. 
4. Satelitarne systemy dostępowe. 
5. Styki sieci dostępowych. 
6. Urządzenia sieci dostępowych. 
7. Systemy nadzoru i zarządzania. 
8. Typowe rozwiązania sieci dostępowych. 



9. Kierunki rozwoju sieci dostępowych. 
 
Literatura podstawowa:  

1. Pach A.R. (red.), Społeczeństwo Globalnej Informacji. Sieci dostępowe dla usług 
szerokopasmowych, t.II. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków  
2001. 

2. Papir Z. (red.), Społeczeństwo Globalnej Informacji. Sieci dostępowe dla usług 
szerokopasmowych, t.III. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 
2001. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Filipiak J. (red.), Społeczeństwo Globalnej Informacji. Sieci dostępowe dla usług 
szerokopasmowych, t.I. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 
2001. 

 
Efekty kształcenia: 
Efektem kształcenia jest wiedza podstawowa z zakresu telekomunikacyjnych sieci 
dostępowych. Wykład zapewnia równieŜ opanowanie umiejętności wydawania 
specjalistycznych opinii, prowadzenie merytorycznych dyskusji oraz bieŜących spraw  
związanych z planowaniem, realizacją i eksploatacją sieci dostępowych. Efektem 
równoległym będzie umiejętność analizy systemów sieci dostępowych z punktu widzenia 
wyboru usług i technik sieciowych, a ponadto rozumienie kierunków ich rozwoju. 
Uzyskane kwalifikacje umoŜliwiają podjęcie pracy na stanowiskach merytorycznych w sferze 
organizacji i planowania, doradztwa i projektowania, jak równieŜ własnej działalności 
gospodarczej w zakresie projektowania i eksploatacji telekomunikacyjnych sieci 
dostępowych. 
 
Język wykładowy: polski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT 

Wymagania wstępne: 
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia: 
Zajęcia mają na celu uzyskanie umiejętności wykonania projektów prostych sieci 
dostępowych, opracowania dokumentacji technicznej zaprojektowanej sieci oraz opanowania 
umiejętności stosowania komputerów i specjalistycznego oprogramowania komputerowego 
w pracach projektowych. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykorzystywane są zarówno metody aktywizujące (burza mózgów i rozwiązywanie 
problemów projektowych), jak i oparte na  praktycznej działalności studentów (realizowane 
projekty techniczne). 
 
Zasady i kryteria zaliczenia: 
Zaliczenie projektu zadanej, prostej sieci dostępowej, wykonanego z wykorzystaniem 
komputera i specjalistycznego oprogramowania. 
 
Treści programowe: 

1. Specyfika projektowania sieci dostępowych i etapy projektowania. 
2. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej sieci dostępowej. 
3. Projektowanie topologii sieci dostępowej. 
4. Projekt techniczno-wykonawczy dla sieci dostępowej. 
5. Przedmiar robót opracowanego projektu techniczno-wykonawczego. 
6. Kosztorys inwestorski opracowanego projektu techniczno-wykonawczego. 
7. Dyskusja i ocena uzyskanych wyników. 
8. Poprawa opracowanego projektu. 
 

Literatura podstawowa: 
1. Filipiak J. (red.), Społeczeństwo Globalnej Informacji. Sieci dostępowe dla usług 

szerokopasmowych, t.I. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków  
2001. 

2. Pach A.R. (red.), Społeczeństwo Globalnej Informacji. Sieci dostępowe dla usług 
szerokopasmowych, t.II. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 
2001. 

3. Papir Z. (red.), Społeczeństwo Globalnej Informacji. Sieci dostępowe dla usług 
szerokopasmowych, t.III. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 
2001. 

 
Literatura uzupełniająca: 

1. Opracowania firmowe projektów sieci dostępne w Internecie. 
 
Efekty kształcenia: 
Uczestnictwo w zajęciach umoŜliwi studentowi uzyskanie umiejętności przygotowania 
dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę zadanej sieci dostępowej oraz 
opracowanie jej projektu  techniczno-wykonawczego i kosztorysu.   
 
Osoby prowadzące:   
dr inŜ. Marian Pierzchała 
mgr inŜ. Wojciech Łyczek 


