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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Programming applications for mobile devices
WM INFST oIIS D142 13/14

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

3

0

0

0

0

30

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Celem przedmiotu jest udoskonalenie umiejętności projektowania i budowy aplikacji dla urządzeń mobilnych.

Kod archiwizacji: 80665597
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczenie przedmiotu "Systemy mobilne i wbudowane"

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student, który zaliczy przedmiot posiada wiedzę pozwalającą na wykonanie specyfikacji, zaprojektowanie, implementację i przetestowanie programu na wskazane urządzenie mobilne.
EK2 Umiejętności Student, który zaliczy przedmiot potrafi zamodelować i zaimplementować postawiony problem
(w tym inżynierski) w postaci programu na urządzenie mobilne oraz określić parametry i pożądane cechy tego
programu.
EK3 Umiejętności Student, który zaliczy przedmiot potrafi poprawnie dobrać środowisko i język programowania
do wykonania programu na urządzenie mobilne korzystając z literatury i innych źródeł informacji.
EK4 Kompetencje społeczne Student, który zaliczy przedmiot potrafi w czasie projektowania i budowy programu na urządzenie mobilne brać pod uwagę wpływ swoich działań na środowisko, stosunki międzyludzkie
i bezpieczeństwo

6

Treści programowe
Projekt

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Wykonanie specyfikacji wymagań (w tym analiza języków i środowisk
programowania) dla postawionego problemu programistycznego wymagającego
budowy programu na urządzenie mobilne.

5

P2

Wykonanie projektu programu oraz w miarę potrzeb dodatkowych projektów
i opracowań (np. projekt bazy danych).

10

P3

Implementacja projektu w wybranym środowisku programowania oraz
przeprowadzenie testów poprawności działania (funkcjonalnych i akceptacyjnych).

12

P4

Prezentacja działania oraz zaliczenie projektu

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe
N2 Konsultacje
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

10

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

5

Instalacja, konfiguracja i opanowanie obsługi środowiska programistycznego

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Projekt
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Student (lub zespół) musi min. dwa razy w miesiącu, w czasie zajęć, osobiście przedstawić postęp prac związanych z realizacją projektu
W2 Dopuszcza się wykonywanie projektów w zespołach 2- lub 3-osobowych po uzgodnieniu z prowadzącym. W takim przypadku do specyfikacji projektu należy dołączyć dodatkowy dokument zawierający podział zadań
pomiędzy poszczególnych członków zespołu.
W3 Student (zespół) musi przedstawić specyfikację, opis implementacji oraz prezentację działania programu w postaci trzech niezależnych opracowań, wydrukowanych i podpisanych.
W4 Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z: oceny specyfikacji, oceny implementacji oraz oceny prezentacji
działania programu. W przypadku zespołów każdy student jest oceniany indywidualnie, na podstawie wywiązania się z przydzielonych mu zadań.
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Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student ma wiedzę jak należy wykonać specyfikację programu o małym lub
średnim stopniu złożoności na wskazane urządzenie mobilne.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

Student ma wiedzę jak należy wykonać specyfikację oraz projekt programu
o małym lub średnim stopniu złożoności na wskazane urządzenie mobilne.

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student potrafi zaprojektować i zaimplementować na wskazane urządzenie
mobilne pojedynczą funkcjonalność programu o małym stopniu złożoności.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

Student potrafi zaprojektować i zaimplementować na wskazane urządzenie
mobilne pojedynczą funkcjonalność programu o małym lub średnim stopniu
złożoności.

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi poprawnie dobrać język i środowisko programowania do realizacji
określonego, pojedynczego zadania programistycznego.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

Student potrafi poprawnie dobrać języki i środowiska programowania do
realizacji całego wykonywanego projektu.

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student potrafi wykonać implementację projektu biorąc pod uwagę wpływ swoich
działań na środowisko w zakresie oszczędności energii.

Na ocenę 3.5

-
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Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

-

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K2_W14,
K2_W16,
K2_W17

Cel 1

P1 P2 P3 P4

N1 N2

F1 P1

EK2

K2_UB03,
K2_UB04,
K2_UB05,
K2_UB08

Cel 1

P1 P2 P3 P4

N1 N2

F1 P1

EK3

K2_UO01,
K2_UO05,
K2_UB08,
K2_UB09

Cel 1

P1 P2

N1 N2

F1 P1

EK4

K2_K02

Cel 1

P1 P2 P3 P4

N1 N2

F1 P1

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Charlie Collins, Michael Galpin, Matthias Kpler — Android w praktyce, Gliwice, 2012, Helion
[2 ] Henry Lee, Eugene Chuvyrov — Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aplikacji, Gliwice, 2011, Helion

Literatura uzupełniająca
[1 ] Shane Conder, Lauren Darcey — Android. Wireless Application Development, 2nd edition, Boston, 2010,
Addison-Wesley
[2 ] Erica Sadun — iOS 5. Podręcznik programisty, Gliwice, 2013, Helion
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Grzegorz, Mariusz Filo (kontakt: filo@mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Grzegorz Filo (kontakt: filo@mech.pk.edu.pl)
2 mgr inż. Paweł Lempa (kontakt: plempa@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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