
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe 

 

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 3/6  
 Liczba godzin w semestrze  15/12  30/16 15/12  
 Forma zaliczenia Egzamin  zal.na ocenę zal.na ocenę  
 Liczba punktów ECTS 2  2 2  
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu ogólnych zasad budowy 
i funkcjonowania sieci komputerowych oraz zasad działania wybranych aplikacji sieciowych. 
Oczekuje się, Ŝe uczestnictwo w zajęciach umoŜliwi studentowi uzyskanie umiejętności 
w posługiwaniu się sieciami komputerowymi i ich zasobami. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykład wzbogacony prezentacjami i pokazami. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Egzamin pisemny, którego część stanowią pytania testowe. Podstawą zaliczenia egzaminu 
jest zdobycie powyŜej 50% maksymalnej liczby punktów. 
 
Treści programowe:  

1. Architektura, media transmisyjne, przewodowe i bezprzewodowe oraz urządzenia 
stosowane w sieciach komputerowych.  

2. Protokoły sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem TCP/IP.  
3. Usługi i aplikacje na przykładach poczty elektronicznej, udostępniania plików oraz 

pracy zdalnej.  
4. Bezpieczeństwo pracy w sieciach komputerowych. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka, IDG, Warszawa 2004. 
2. Comer D., Sieci komputerowe i intersieci. WNT, Warszawa 2003. 
3. Gast M., 802.11 Sieci bezprzewodowe. Helion, Gliwice 2003. 

 



 
Literatura uzupełniająca:  

1. Woźniak J., Nowicki K., Sieci LAN, MAN i WAN – protokoły komunikacyjne. 
Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 2003. 

2. Haugdahl S. J., Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Helion, Gliwice 2000. 
 
Efekty kształcenia: 
Znajomość ogólnych zasad pracy sieci komputerowych oraz wybranych aplikacji sieciowych 
oraz umiejętność ich wykorzystania. 
 
Język wykładowy: polski 

 

 

 

LABORATORIUM  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Zajęcia laboratoryjne mają na celu wdroŜenia umiejętności w zakresie konfiguracji 
i diagnostyki pracy w sieci TCP/IP, udostępniania zasobów dyskowych oraz pracy zdalnej. 
 
Metody dydaktyczne:  
Laboratorium komputerowe. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Pozytywna ocena z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.  
 
Treści programowe:  

1. Konfiguracja i diagnostyka sieci TCP/IP w systemach Windows i Linux.  
2. Kopiowanie plików pomiędzy systemami Windows i Linux.  
3. Bezpieczna praca zdalna w systemach Windows i Linux.  
4. Konfiguracja oprogramowania klienckiego podstawowych usług sieciowych. 

 
 
Literatura podstawowa:  

1. Comer D., Sieci komputerowe i intersieci. WNT, Warszawa 2003. 
2. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka, IDG, Warszawa 2004. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Haugdahl S. J., Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Helion, Gliwice 2000. 
 
Efekty kształcenia: 
Umiejętność planowania i konfiguracji adresacji sieci TCP/IP, a następnie diagnostyka sieci.  
Umiejętność konfigurowania aplikacji klienckich podstawowych usług sieciowych oraz 
bezpieczne korzystanie z tych usług. Umiejętność kopiowania plików pomiędzy róŜnymi 
systemami sieciowymi. Umiejętność zdalnej pracy w środowisku systemów Windows 
i Linux. 
 



PROJEKT 
Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Zajęcia projektowe mają na celu praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz wdroŜenie 
do samodzielnego projektowania sieci komputerowej. 
 
Metody dydaktyczne:  
Pokaz, zagajenie i dyskusja. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Pozytywna ocena zrealizowane projektu. Projekt realizowany w formie pisemnej.  
 
Treści programowe:  
Projekty obejmują panowanie okablowania strukturalnego oraz urządzeń sieciowych a takŜe 
planowanie lokalizacji i zasięgu urządzeń bezprzewodowych. 
 
Literatura podstawowa:  

1. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka, IDG, Warszawa 2004. 
2. Gast M., 802.11 Sieci bezprzewodowe. Helion, Gliwice 2003. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Haugdahl S. J., Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Helion, Gliwice 2000. 
 
Efekty kształcenia: 
Umiejętność planowania i projektowania przewodowej i bezprzewodowej sieci 
komputerowej. Rozeznanie w dostępnych elementach składowych sieci komputerowej 
i umiejętność ich doboru w zaleŜności od przyjętych kryteriów.  
 
Osoba(y) prowadząca(e):   
dr inŜ. Mirosław Chrzanowski 
mgr inŜ. Wojciech Łyczek 
mgr inŜ. Paweł Hofman 
 


