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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Programowanie 

mikrokontrolerów 
Programming of microcontrollers 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-PM 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia specjalistycznego 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 10/+, L 20/ + 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy programowania / wymagania wstępne: umiejętność projektowania 
algorytmów, składnia języka C/C++. 

Układy cyfrowe / wymagania wstępne: arytmetyka dwójkowa, znajomość podstaw 
techniki cyfrowej, budowy podstawowych układów logicznych. 

Program: 

Semestr: IV 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: ppłk dr inż. Tadeusz Sondej 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

Podstawy budowy i działania mikrokontrolera. Moduły wewnętrzne i układy peryferyjne 
mikrokontrolera. Charakterystyka wybranych mikrokontrolerów oraz platform 
sprzętowych. Sposoby programowania mikrokontrolerów. Narzędzia wspomagające 
programowanie mikrokontrolerów. Zastosowania mikrokontrolerów. Procesory AVR. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Wprowadzenie do przedmiotu / 2h / Podstawy budowy i działania mikrokontrolera 
(architektura, rdzeń, lista rozkazów, system przerwań, magistrale wewnętrzne, 
pamięci, system zegarowy, zasilanie). 

2. Peryferia / 2h / Moduły wewnętrzne i układy peryferyjne mikrokontrolera (porty 
wejścia/wyjścia, kontrolery, przetworniki, liczniki. 

3. Platformy sprzętowe / 2h / Charakterystyka wybranych mikrokontrolerów oraz 
platform sprzętowych (cechy charakterystyczne, zasoby, obudowy, płyty ewaluacyjne, 
zastosowania). 

4. Programowanie / 2h / Sposoby programowania mikrokontrolerów (język asemblera, 
język C, języki skryptowe, programowanie szeregowe i zdarzeniowe. 

5. Środowiska projektowe / 2h / Narzędzia wspomagające programowanie 
mikrokontrolerów (środowiska IDE, biblioteki, symulatory, debugery, wspomaganie 
projektowania kodu). 
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Laboratoria 

1. Konfiguracja środowiska programistycznego. / 4h / Uruchomienie programu 
(pierwszy program, struktura projektu, projekty wieloplikowe, pliki źródłowe, 
nagłówkowe i konfiguracyjne. 

2. Porty wejścia/ wyjścia. / 4h / Obsługa portów wejścia/wyjścia (rejestry funkcyjne, 
kierunek portu, odczyt i zapis stanu). Konfiguracja i obsługa przerwań. 

3. Porty komunikacyjne. / 4h / Obsługa portów komunikacyjnych (kontrolery magistral, 
obsługa interfejsu UART). 

4. Liczniki. / 4h / Liczniki sprzętowe oraz przetworniki A/C i D/A (odmierzanie czasu, 
generacja sygnału PWM, pomiar napięcia/ temperatury. 

5. Wyświetlacze. / 4h / Zobrazowanie informacji na wyświetlaczu (wyświetlacze 7-
segmentowe i LCD). 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. T. Francuz, Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych 
aplikacji, Helion, 2015 

2. J. Biernat: Architektura komputerów, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, 2004 

3. R. Pełka: Mikrokontrolery. Architektura, programowanie, zastosowania, WKiŁ, 
Warszawa 2001 

Uzupełniająca: 

1. Materiały z Internetu na podstawie informacji podawanych na wykładach. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Student zna i rozumie sposób działania układów cyfrowych z mikrokontrolerem. 
Zna podstawy architektury procesorów / K_W01, K_W14 

W2 / Student zna i rozumie sposób projektowania i programowania układów 
elektronicznych z mikrokontrolerem. / K_W15 

U1 / Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; 
potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, 
a także wyciągać wnioski. / K_U01 

U2 / Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz organizować sobie 
harmonogram prac. / K_U02 

U3 / Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi 
i symulatorami w celu wykonania projektu i symulacji programu mikrokontrolerowego 
oraz potrafi wgrać oprogramowanie do systemu mikroprocesorowego / K_U10 

U4 / Student potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych do opracowania 
aplikacji mikrokontrolerowej zgodnie z przyjętymi wymaganiami / K_U16 

K1 / Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego podnoszenia kompetencji 
zawodowych. Ma świadomość zastosowania systemów mikroprocesorowych w obszarze 
elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki. / K_K01, K_K02 

K2 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania. / K_K04 

Metody i kryteria 
oceniania (sposób 

sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 

efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. Warunkiem zaliczenia przedmiotu 
jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wyników kolokwiów wstępnych i 
realizacji zadań projektowych zleconych przez prowadzącego. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej. 
Osiągnięcie efektu W1, W2 - weryfikowane jest podczas zaliczenia. 
Osiągnięcie efektu U1, U2, U3, U4 - sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych 
oraz w pewnym zakresie na zaliczeniu. 
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
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Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 10 godz. 
2. Udział w laboratoriach / 20 godz. 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 godz. 
4. Udział w seminariach / 0 godz. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 godz. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 godz. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 godz. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 godz. 
9. Realizacja projektu / 0 godz. 
10. Udział w konsultacjach / 2 godz. 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 godz. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 godz. 
13. Udział w egzaminie / 0 godz. 
 
Zajęcia praktyczne: 20 godz./ 0,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 30 godz./ 1,0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 30 godz./ 1,0 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 32 godz./ 1,0 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Kodowanie sygnałów 

transmisyjnych 
Teletransmission signals encoding 

Kod przedmiotu: WELELWSJ -KST 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, C 0/ -, L 12/ +, P 0/ -, S 4/ + 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

1. podstawy telekomunikacji / budowa systemów telekomunikacyjnych 
2. podstawy radiokomunikacji i budowy anten / budowa modemów radiostacji 

Program: 

Semestr: V 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr hab. inż. Leszek Nowosielski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Zagadnienia dotyczące kodowanie sygnałów transmisyjnych w kanałach radiowych: 
System transmisji danych. Zakłócenia i błędy w radiowych kanałach transmisyjnych. 
Modele binarnego kanału transmisji danych. Typy kodów korekcyjnych, struktura kodu 
blokowego, zdolność detekcyjna i korekcyjna kodu, geometryczna interpretacja kodu, 
syndrom, zysk kodu.  Struktura kodu splotowego, metody opisu, zdolność korekcyjna, 
przebijane kody splotowe. Dekodowanie kodów splotowych z maksymalną 
wiarygodnością, algorytm Viterbiego. Wybrane metody dekorelacji błędów, przeplot: 
blokowy, splotowy, heliakalny i losowy. Turbo kody, zasada działania, struktura kodera i 
dekodera. Zasada działania modulacji kodowanej kratowo TCM, kody Ungerboecka. 
Scrambling, powody stosowania, przykładowe implementacje. Wybrane radiowe 
systemy transmisji danych. Symulacja komputerowa binarnych kanałów transmisji 
danych, kanału kodowego oraz pomiar efektywności pracy wybranych kodów 
korekcyjnych w kanałach radiowych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. System transmisji danych. / 2 godz. / Zakłócenia i błędy w kanałach 
transmisyjnych. Twierdzenie Shannona. Modele binarnego kanału transmisji 
danych. 

2. Kody korekcyjne. / 2 godz. / Typy kodów korekcyjnych, struktura kodu 
blokowego, zdolność detekcyjna i korekcyjna kodu, geometryczna interpretacja 
kodu, syndrom, zysk kodu. 

3. Kody splotowe. / 2 godz. / Struktura kodu splotowego, metody opisu, zdolność 
korekcyjna, przebijane kody splotowe. Dekodowanie kodów splotowych z 
maksymalną wiarygodnością, algorytm Viterbiego. 

4. Dekorelacja błędów. / 3 godz. / Wybrane metody dekorelacji błędów, przeplot: 
blokowy, splotowy, heliakalny i losowy. 
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5. Scrambling. / 1 godz. / Scrambling, powody stosowania, przykładowe 
implementacje. 

6. Radiowe systemy transmisji danych. / 4 godz. /   Wybrane radiowe systemy 
transmisji danych. Turbo kody, zasada działania, struktura kodera i dekodera. 
Zasada działania modulacji kodowanej kratowo TCM, kody Ungerboecka. 

Seminaria 

1. Systemy transmisji danych. / 2 godz. / Podstawowe pojęcia dotyczące 
systemów transmisji danych. 

2. Kanały transmisji danych. / 2 godz. / Modelowanie binarnych kanałów 
transmisji danych. 

Laboratoria 

1. Binarne kanały transmisji danych. / 4 godz. / Symulacja komputerowa 
binarnych kanałów transmisji danych. 

2. Kanały kodowe. / 4 godz. / Symulacja komputerowa pracy kanału kodowego z 
zastosowaniem wybranych metod kodowania korekcyjnego. 

3. Efektywność pracy kodów korekcyjnych. / 4 godz. / Pomiar efektywności pracy 
wybranych kodów korekcyjnych. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. K. Wesołowski: „Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych”, WKŁ, 
Warszawa, 2006r. 

2. S. Haykin: „Systemy telekomunikacyjne”, WKiŁ, Warszawa, 1998r. 

Uzupełniająca: 

1. W. Mochnacki: „Kody korekcyjne i kryptografia”, Politechnika Wrocławaka, 
2000r. 

2. Z. Baran: „Podstawy transmisji danych”, 1982r. 

3. Norma MIL-STD-188-110A 

4. L.H. Charles Lee: „Convolutional coding fundamentals and applications”, 
Artech House, Londyn, 1997r. 

Efekty uczenia się: 

W1 - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie pól i fal 
elektromagnetycznych, propagacji fal, techniki antenowej i kompatybilności 
elektromagnetycznej 
oraz wiedzę niezbędną do zrozumienia generacji, modulacji oraz detekcji i demodulacji 
sygnałów/ K_W04 
W2 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów 
telekomunikacyjnych, ich wzajemnej współpracy oraz konfigurowania urządzeń i 
systemów/ K_W10 
W3 - ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i 
ekstrakcji podstawowych wielkości różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia 
informatyczne 
niezbędne do analizy wyników eksperymentu/K_W13 
W4 - orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych elektroniki i 
telekomunikacji/ K_W17 
W5 - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nadawania i 
odbioru sygnałów w systemach telekomunikacyjnych/K_W23 
W6 - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie transmisji 
sygnałów analogowych i cyfrowych w systemach telekomunikacyjnych/K_W24 
U1 - 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/ K_U01 
U2 - potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom 
realizacji zadania inżynierskiego/ K_U04 
U3 - potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i 
oceny działania elementów i układów elektronicznych, urządzeń i systemów 
telekomunikacyjnych/ K_U07 
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U4 - potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić pomiary 
podstawowych parametrów (charakterystyk) układów elektronicznych oraz urządzeń i 
systemów elektronicznych 
oraz telekomunikacyjnych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i 
graficznej, potrafi dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski/ K_U12 
K1 - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i 
trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych/K_K01 
K2 - ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane 
zadania/K_K04 

K3 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znaczenia 
wiedzy w rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych./K_K07 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu / zaliczenia. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: ……...-.…..…… 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia  
Seminarium zaliczane jest na podstawie: zaliczenia 
Egzamin / zaliczenie przedmiotu jest prowadzony w formie pisemnej 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu / zaliczenia jest uzyskanie zaliczenia zajęć 
laboratoryjnych oraz seminariów. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, W4, W5, W6. - weryfikowane jest na wykładach. 
Osiągnięcie efektu U1, U2, U3- sprawdzane jest na seminariach. 
Osiągnięcie efektu U4, K1, K2, K3 – sprawdzane jest na laboratoryjnych. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14 
2. Udział w laboratoriach / 12 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 4 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 8 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 2 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 2 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne (2+3+4+9): 16 godz. / 0,53 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych (3+4+6+8+7+10): 24 godz. / 0,8 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych (1÷10): 50 godz. / 1,67 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego (1+2+3+4+9+10+13): 32 godz. / 1,1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Systemy i techniki dostępowe Access systems and technology 

Kod przedmiotu: WELELWSJ- SiTD 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 
W 14/+, C -/ -, L 12/ +, P -/ -, S 4/ +                   razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Systemy i sieci telekomunikacyjne 1   
Podstawy telekomunikacji  

Program: 

Semestr: IV 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr inż. Adam Sobczyk, mgr inż. Piotr SZAFRANIEC  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Wykład ma za zadanie zapoznanie z architekturą, właściwościami i działaniem sieci 
dostępowych wykorzystujących różne media i techniki transmisyjne oraz budową i 
zasadą działania podstawowych urządzeń dostępowych. 

Laboratorium ma zadanie zapewnić umiejętności konfigurowania wybranych urządzeń 
dostępowych oraz badania jakości transmisji cyfrowych w kanale przewodowym. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady /metody dydaktyczne: wykład wspomagany prezentacjami komputerowymi 

1. Charakterystyka sieci dostępowej (2 godz.) 

2. Przewodowe techniki dostępowe: analogowe łącze abonenckie. Budowa 
aparatu telefonicznego, sygnalizacja (2 godz.) 

3. Standardy transmisji danych w łączu telefonicznym. Zasada działania 
modemu Bezprzewodowe techniki dostępowe , ogólna charakterystyka 
rozwiązań (2 godz.)  

4. Przewodowe techniki dostępowe: abonenckie łącze cyfrowe.  Technologie, 
budowa i zasada pracy urządzeń xDSL (2 godz.) 

5. Przewodowe techniki dostępowe: łącza abonenckie zintegrowane. Rola i 
znaczenie techniki ISDN w systemach dostępowych, styki BRI i PRI.      (2 godz.) 

6. Urządzenia dostępowe w systemie dedykowanym (2 godz.) 

7. Właściwości transmisyjne torów światłowodowych. Światłowodowe systemy 
dostępowe. Pasywne światłowodowe sieci dostępowe : (2 godz.) 

Laboratoria/ metody dydaktyczne: praca w podgrupach z wykorzystaniem stanowisk 
komputerowych, sprzętu specjalistycznego i przyrządów pomiarowych 

1. Budowa i działanie urządzeń dostępowych łącza telefonicznego (telefaksu i 
aparatu z wybieraniem wieloczęstotliwościowym) (4 godz.) 

2. Badanie modemu średniej szybkości (4 godz.) 

3. Konfiguracja modemu SHDSL (4 godz.) 
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Seminaria/metody dydaktyczne: prezentacje przygotowane i wygłoszone przez 
studentów na zadany temat 

1. Charakterystyka torów przewodowych (2 godz.)  

2. Kolokwium zaliczeniowe   (2 godz.) 

Literatura: 

podstawowa:  
S. Kula, Sieci i systemy dostępowe xDSL, 2009 
W. Kabaciński, Standaryzacja w sieciach ISDN, 2001 
W. Kabaciński, M. Żal, Sieci telekomunikacyjne, 2008 
J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej,1997 

uzupełniająca: 
Praca zbiorowa, Sieci dostępowe dla usług szerokopasmowych, 1997 
1. K. Brzeziński, Istota sieci ISDN, 1999 

Efekty uczenia się: 

W1 – ma podstawową wiedzę z zakresu akustyki i optyki w zakresie niezbędnym do 
zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w systemach 
dostępowych / K_W02 

W2 – ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad działania urządzeń 
optoelektronicznych wykorzystywanych w systemach dostępowych / K_W03 

W3 - zna architekturę różnych systemów dostępowych i zasady ich funkcjo-       nowania 
/ K_W10, K_W24 

W4 - zna budowę i zasady działania podstawowych urządzeń dostępowych      / K_W10 

W5 - ma podstawową wiedzę o systemach sygnalizacji  powszechnie stosowanych w 
sieciach abonenckich / K_W10 

W6 - orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych systemów i urządzeń 
dostępowych  /K_W17 

U1 – potrafi zaprojektować prosty system dostępowy  i dobrać urządzenia 

w zależności od potrzeb i możliwości / K_U14,  

U2 - jest w stanie skonfigurować prosty system dostępowy oraz urządzenia dostępowe / 
K_U14,  

U3 - potrafi uzyskać informacje na temat wybranego systemu dostępowego    / K_U01 

U4 - potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić pomiary 
podstawowych parametrów systemów dostępowych; potrafi przedstawić otrzymane 
wyniki w formie liczbowej i graficznej, potrafi dokonać ich interpretacji i wyciągnąć 
właściwe wnioski /K_U12 

U5 -potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac 
zapewniający dotrzymanie terminów/ K_U02 

U6  - ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych K_U06 

K1 - ma świadomość potrzeby rozwijania wiedzy w obszarze systemów dostępowych / 
K_K01 
K2 - ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania 
zasad etyki zawodowej/ K_K03 

K3 - ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności 
za wspólnie realizowane zadania/K_K04   

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie:  zaliczenia. 

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wyniku kolokwium wstępnego, 
realizacji postawionego zadania i przedstawionego sprawozdania 

Seminarium zaliczane jest na podstawie przygotowanej przez studenta prezentacji na 
zadany temat oraz obecności na zajęciach. 

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie testu końcowego, zawierającego pytania 
zamknięte jedno- i wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. 
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Warunkiem dopuszczenia  do zaliczenia jest zaliczenie (uzyskanie oceny pozytywnej z 
wszystkich ćwiczeń) laboratoriów oraz seminarium . 

Osiągnięcie efektu W2, W3, W4, W5- weryfikowane jest podczas kolokwium 
zaliczeniowego oraz seminarium. 
Osiągnięcie efektu W1, W4, U1, U2, U4, U5 - sprawdzane jest na podstawie 
sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego. 
Osiągnięcie efektu W6, U3, U5, U6, K3 sprawdzane jest podczas seminarium. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14 

2. Udział w laboratoriach /12 

3. Udział w ćwiczeniach /  

4. Udział w seminariach / 4 

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 28 

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 16 

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń /  

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 6 

9. Realizacja projektu / 0 

10. Udział w konsultacjach / 4 

11. Przygotowanie do egzaminu / 0 

12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 

13. Udział w egzaminie /  
 
Zajęcia praktyczne: 0 godz./ 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 30 godz./ 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 80 godz./ 3 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego:34 godz./ 1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Zarządzanie sieciami 
telekomunikacyjnymi  

Communications network 
management 

Kod przedmiotu: WELELWSJ - ZST     

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia specjalistycznego 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 16/+,  L 8/ +,  S 6/ + 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

systemy i sieci telekomunikacyjne / Architektura systemu i sieci, charakterystyka; 
modele OSI i TCP/IP, jakość usług w sieciach, architektury, topologie i metody dostępu w 
sieciach LAN, zasady adresowania, współpracy i wirtualizacji, sieci VLAN,   

Program: 

Semestr: V 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr hab. inż. Grzegorz Rózański 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

System zarządzania: usługi i funkcje zarządzania, sieć zarządzania (TMN), modele 
zarządzania, protokoły (SNMP i CMIP). Model informacyjny systemu zarządzania, rola 
MIB. Właściwości modelu FCAPS oraz mechanizmów OAM w sieciach 
telekomunikacyjnych. Bezpieczeństwo sieciowe: architektura bezpieczeństwa, 
atrybuty/wymiarowanie bezpieczeństwa.  

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. System zarządzania  / 4godz. / architektura systemu i sieci telekomunikacyjnej,  
rola modeli OSI, TCP/IP i NGN w zarządzaniu siecią telekomunikacyjną, 
właściwości i usługi systemu zarządzania, relacje zarządca - agent  

2. Modele systemu zarządzania / 2 godz./ charakterystyka modeli zarządzania 
wg ISO/OSI, rola protokołów CMIP oraz SNMP 

3. Architektura fizyczna, funkcjonalna i informacyjna TMN /2godz./ elementy 
architektury TMN.  Specyfikacja styków (interfejsów) 

4. Model FCAPS / 4 godz./ funkcje zarządzania w modelu FCAPS, rola 
mechanizmów OAM 

5. Baza informacji MIB dla systemu zarządzania  / 2godz./  właściwości obiektów 
(MO) i bazy zarządzania (MIB), organizacja MIB 

6. Architektura bezpieczeństwa / 4 godz. / model warstwowo-płaszczyznowy dla 
komunikacji „od końca do końca”, atrybuty/wymiary bezpieczeństwa,       

Seminaria 

1. Analiza architektury oraz funkcji i modeli zarządzania w sieciach 
telekomunikacyjnych  / 2 godz. / Zadania do zaliczenia przedmiotu  
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2. Modele zarządzania siecią telekomunikacyjną / 4 godz. / Prezentacja zadań przez 
studentów 

Laboratoria 

1. Analiza warstwy aplikacji /4 godz./ Konfiguracja mechanizmów sieciowych 
systemów operacyjnych do pracy w sieci.  

2. Analiza systemu zarządzania z wykorzystaniem SNMP / 4 godz./ Uruchomienie 
protokołu SNMPv3. Analiza komunikatów zarządzania   

Literatura: 

Podstawowa: 

1. P. Czarnecki, A. Jajszczyk, J. Lubacz: „Standardy Zarządzania Sieciami – OSI/NM, 
TMN”, EFP, 1995, 285str. 

2. J. Jarmakiewicz, M. Bednarczyk, Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi,. WAT 
2003 

3. W. Kabaciński, M. Żal: „Sieci telekomunikacyjne”, WKiŁ, 2008, s.616 
4. G. Różański: Prezentacje z wykładów, ed. 2021  

 

Uzupełniająca: 

1. A. Clemm: „Network Management Fundamentals”, Cisco Systems, 2007, 532p.  
2. A. Farel: „Metwork Management”, Elsevier Inc., 2009, 401p.  
3. REC-M.3010: „Principles for a telecommunications management network”, ITU-T, 

2000, 44p. 
4. REC-X.805: „ Security architecture for systems providing end-to-end 

communications”, 2003, 28p. 

Efekty uczenia się: 

W1 / ma uporządkowana oraz poszerzoną i pogłębioną  wiedzę z zakresu roli modeli 
OSI, TCP/IP i NGN  w analizie sieci telekomunikacyjnych / K_W09, K_W24     

W2 / posiada podstawową znajomość technik komunikacyjnych w sieciach oraz zna i 
rozumie mechanizmy i procedury stosowane w zarządzaniu sieciami / K_W10, 
K_W23, K_W24  

W3 / orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych systemów i sieci 
telekomunikacyjnych /  K_W17, K_W18 

U1 / rozumie znaczenie różnych modeli w analizie i projektowaniu sieci 
komunikacyjnych  / K_ U09, K_U18  

U2 / potrafi wykorzystać techniki komunikacyjne w procesie analizy, projektowania 
oraz badania sieci telekomunikacyjnych / K_U01, K_U07, K_U09,  K_U12,  K_U18 

U3 / potrafi pozyskiwać oraz integrować uzyskane informacje niezbędne do 
opracowania i prezentacji zadania z zakresu technik komunikacyjnych / K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U21 

K1 / posiada kompetencje w zakresie formułowania i przekazywania opinii dotyczących 
osiągnięć technicznych oraz aspektów pozatechnicznych w obszarze systemów i 
sieci telekomunikacyjnych / K_K02, K_K07 

K2 / ma świadomość współodpowiedzialności w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu 
zadań z zakresu systemów i sieci telekomunikacyjnych / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia 

Ćwiczenia laboratoryjne są zaliczane na podstawie: ocen z kolokwium wstępnego oraz 
ocen z opracowanego sprawozdania, 
Seminarium zaliczane jest na podstawie aktywności i dyskusji w trakcie zajęć,  
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej (opracowanie tekstowe 
zadania przez podgrupę) i ustnej (indywidualna prezentacja zadania - edytor 
PowerPoint), 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych 
oraz seminaryjnych 
Efekty W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2 sprawdzane są w ramach zajęć seminaryjnych 
oraz zaliczenia, 
Efekty W2, W3, U1, U2, K2 sprawdzane są w ramach zajęć laboratoryjnych 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
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Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 16 
2. Udział w laboratoriach / 8 
3. Udział w ćwiczeniach / - 
4. Udział w seminariach  / 6 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 8 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / -. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 6 
9. Realizacja projektu / -  
10. Udział w konsultacjach / 2 
11. Przygotowanie do egzaminu / - 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 4 
13. Udział w egzaminie / - 

  
Kształcenie umiejętności naukowych: …58.. godz./ 2,0 ECTS  
Udział Nauczyciela Akademickiego: …32. godz./ 1,0 ECTS  
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Technika emisji i odbioru Emission and Receive Technique 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-TEiO 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, C -/ -, L 16/ +, P -/ -, S -/ - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Układy analogowe/ podstawowe układy wzmacniające, układy modulacji, generacji i 
detekcji, wzmacniacze mocy klasy C. Elementy półprzewodnikowe / tranzystory mocy i 
wysokich częstotliwości, praca tranzystora nieliniowa statyczna. Podstawy modulacji i 
detekcji/ podstawowe modulacje analogowe i cyfrowe. Miernictwo elektroniczne / 
znajomość zasad rachunku błędów i prezentacji wyników pomiarów. 

Program: 

Semestr: V 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr inż. Leszek KACHEL 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

Wiadomości ogólne o urządzeniach nadawczych. Wymagania, rozwiązania i własności 
wybranych modulatorów. Kształtowanie sygnału wyjściowego w torze nadawczym, stopnie 
pośrednie i końcowe nadajników, zniekształcenia w torze nadawczym. Podstawowe parametry 
i ogólne zasady budowy odbiorników radiokomunikacyjnych. Odbiornik homodynowy z 
bezpośrednią przemianą częstotliwości. Współczynnik szumów oraz czułość odbiornika. 
Zakłócenia odbioru i własności dynamiczne odbiornika radiokomunikacyjnego. Tor wielkiej 
częstotliwości odbiornika (preselektor). Tory pośredniej częstotliwości odbiornika, 
zniekształcenia w procesie przemiany częstotliwości i ich wpływ na odbiór sygnałów. 
Automatyczna regulacja wzmocnienia w odbiorniku. Przykład rozwiązania zawierającego 
zintegrowany tuner radiowy (tendencje rozwojowe urządzeń nadawczych i odbiorczych). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

 
 
 
 
 

Wykłady 

1. Wiadomości ogólne o urządzeniach nadawczych / 2 /, ogólny schemat łącza 
radiokomunikacyjnego. Parametry i klasyfikacja nadajników. Schematy blokowe 
nadajników radiokomunikacyjnych. Odbiornik homodynowy z bezpośrednią 
przemianą częstotliwości. 

2. Wybrane rozwiązania układowe modulatorów / 2 /, wymagania, parametry i 
przykłady rozwiązań układowych modulatorów. Filtracja niepożądanych składowych 
w nadajniku współpraca nadajnika z linią przesyłową i anteną, układy dopasowania, 
zniekształcenia sygnałów w torze nadawczym, sposoby zmniejszania zniekształceń. 

3. Stopnie pośrednie i końcowe nadajników / 2 ./, zadania i parametry stopni pośrednich 
i końcowych nadajnika, podstawowe układy stopni pośrednich nadajników. 
Podstawowe układy wzmacniaczy mocy w.cz. Wiadomości ogólne z zakresu techniki 
odbiorczej przeznaczenie klasyfikacja i podstawowe funkcje odbiornika, parametry i 
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charakterystyki odbiorników radiokomunikacyjnych, ogólna struktura odbiornika 
radiokomunikacyjnego dla różnych emisji, zadania bloków funkcjonalnych. 

4. Struktura i parametry toru w.cz. odbiornika radiokomunikacyjnego / 2 /, ogólna 
budowa i wymagania stawiane preselektorowi, współpraca odbiornika z linią 
przesyłową i anteną, parametry, przeznaczenie i układy obwodów wejściowych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

5. Wymagania, parametry i przykłady rozwiązań wzmacniaczy w.cz. / 2 /, przestrajanie 
odbiorników, zniekształcenia nieliniowe w torze w.cz. (intermodulacja, dodatkowe 
kanały odbioru, blokowanie, modulacja skrośna). Szumy własne odbiornika, zastępcze 
parametry szumowe, związek współczynnika szumów z czułością użytkową, czułość 
graniczna, czynniki ograniczające czułość odbiornika. 

6. Budowa toru w.cz. z punktu widzenia czułości i selektywności odbiornika / 2 /, tor 
pośredniej częstotliwości odbiornika, wymagania i parametry torów p.cz. odbiornika. 
Kryteria wyboru częstotliwości pośredniej, wymagania i zasady wyboru typu 
mieszacza i heterodyny, zakłócenia odbioru związane z przemianą częstotliwości, 
sposoby realizacji torów pośredniej częstotliwości. 

7. Automatyczna regulacja wzmocnienia w odbiorniku / 2 /, podstawowe 
charakterystyki i własności. Zintegrowany tuner radiowy. 

Laboratoria 

1. Badanie nadajnika radiotelefonu F3E / 2 /, pomiar mocy, pomiar częstotliwości 
roboczej, charakterystyka preemfazy (w paśmie i poza pasmem), charakterystyka 
ograniczania modulacji. 

2. Badanie odbiornika radiotelefonu F3E / 2 /, pomiar czułości odbiornika, pomiar 
blokady szumów, pomiar zniekształceń nieliniowych, pomiar charakterystyki 
deemfazy, pomiar selektywności sąsiedniokanałowej. 

3. Badanie odbiornika A3E z przemianą częstotliwości / 4 /, pomiar czułości odbiornika, 
pomiar jednosygnałowej krzywej selektywności, pomiar tłumienia sygnału o 
częstotliwości pośredniej, pomiar tłumienia pasożytniczych kanałów odbioru, 
graficzna metoda oceny zakłóceń w odbiorniku. 

4. Badanie głowicy odbiorczej radiotelefonu F3E / 4 /, obserwacja charakterystyk 
amplitudowych toru w.cz. i toru powielacza, pomiar wzmocnienia napięciowego 
głowicy, określenie czułości głowicy, pomiar charakterystyki przejściowej głowicy (I 
rzędu), pomiar charakterystyki intermodulacyjnej głowicy (III rzędu), pomiar tłumienia 
sygnałów zakłócających (fpcz i fL) metodą jednosygnałową, określenie zakresu 
dynamicznego głowicy. 

5. Badanie toru pośredniej częstotliwości i demodulatora F3E odbiornika radiotelefonu 
/ 4 /, obserwacja wybranych charakterystyk w torze I i II częstotliwości pośredniej, 
określenie czułości wzmacniacza I fpcz , pomiar charakterystyki przejściowej 
wzmacniacza I fpcz (zakres dynamiczny), określenie czułości wzmacniacza I fpcz, 
pomiar selektywności sąsiedniokanałowej wzmacniacza I fpcz , pomiar wzmocnienia II 
stopnia przemiany, pomiar charakterystyki ograniczania amplitudy toru II 
częstotliwości pośredniej, pomiar charakterystyki statycznej i dynamicznej toru II fpcz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. H. Chaciński, Urządzenia radiowe, WSiP, Warszawa 1989 

2. M. Żurawski, Nadajniki radiowe, t. II, 1988 

3. Z. Bogacz, Ćwiczenia laboratoryjne z techniki emisji i odbioru, 2002 

4. W. Rotkiewicz, Technika odbioru radiowego-podstawowe układy wielkiej 
częstotliwości, 1973 

5. W. Hołubowicz, P. Płóciennik, Cyfrowe systemy telefonii komórkowej GSM 900, GSM 
1800 UMTS, 1998 

6. W. Hołubowicz, Systemy radiowe z rozpraszaniem widma CDMA (teoria, standardy, 
aplikacje), 1998 

Uzupełniająca: 

1. J. Kołakowski, System telefonii komórkowej III generacji UMTS, 2003 
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2. D. J. Bem, Radiofonia cyfrowa DAB, SAT Audio-Video, nr2 i 4, 1992 

Efekty uczenia się: 

W1 / student ma elementarną wiedzę w zakresie budowy urządzeń nadawczych 
i odbiorczych wchodzących w skład sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci 
bezprzewodowych oraz konfigurowania tych urządzeń / K_W11. 

W2 / student ma wiedzę w zakresie wymagań na stopnie wzmocnienia w torze 
nadawczym i odbiorczym, w tym zasady działania elementów mocy oraz 
analogowych układów elektronicznych / K_W13. 

W3 / student ma wiedzę uzupełniającą do zrozumienia generacji, bezprzewodowego 
przesyłania oraz detekcji sygnałów w paśmie wysokich częstotliwości / K_W04. 

W4 / zna i rozumie metody pomiaru podstawowych parametrów i charakterystyk 
układów elektronicznych w torze nadawczym i odbiorczym / K_W15. 

U1 / potrafi konfigurować urządzenia nadawcze i odbiorcze w lokalnych radiowych 
sieciach telekomunikacyjnych / K_U21. 

U2 / potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi 
pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy 
elektroniczne / KU_11. 

U3 / potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i 
przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania / KU_03. 

U4 / student ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych / KU_06. 

K1 / student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania / K_K04. 

K2 / rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się / K_K01. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczanie są na podstawie: ocen z kolokwiów wstępnych i ocen 
za sprawozdanie. 
Zaliczenie przedmiotu prowadzone jest w formie pisemnej. 
Warunkiem dopuszczenia do pisemnego zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej 
z ćwiczeń laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektów W1, W2, W3 - weryfikowane jest na podstawie okresowych 
kolokwiów i testów. 
Osiągnięcie efektów W4, K1 - weryfikowane jest w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektów U1, U2, U3. U4 - sprawdzane jest podczas ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektu K2 - sprawdzane jest poprzez przygotowanie się do zajęć 
praktycznych i zaliczenia. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 

poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 

poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 

poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 

na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 

poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14 godz. 
2. Udział w laboratoriach /16 godz. 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 godz. 
4. Udział w seminariach /0 godz. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 godz. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 12 godz. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 godz. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium /0 godz. 
9. Realizacja projektu / 0 godz. 
10. Udział w konsultacjach / 8 godz. 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 godz. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 4 godz. 
13. Udział w egzaminie / zaliczeniu/ 4 godz. 
 
Zajęcia praktyczne: 16 godz./ 0.5 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 16 godz./ 0.5 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 62 godz./ 2 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 46 godz./ 1.5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Modulacja i detekcja  Modulation and detection 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-MiD 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 20/x, , C 8/ +,  L 16/ + 
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Obwody i sygnały / podstawowe prawa obwodów i sygnałów elektrycznych; 
Układy analogowe / układy wzmacniania, modulacji, generacji i detekcji;  
Podstawy telekomunikacji / podstawowe definicje i pojęcia telekomunikacji.  
Podstawy modulacji i detekcji / podstawowe modulacje analogowe i cyfrowe 

Program: 

Semestr: I 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr inż. Paweł SKOKOWSKI 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 
Modulacje sygnałów stosowane w radiokomunikacji – zależności czasowe, 
częstotliwościowe i energetyczne, wytwarzanie i demodulacja sygnałów, odporność na 
zakłócenia, odbiór optymalny i nieoptymalny 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Modulacje amplitudowo-fazowe. / 4  godz. 

2. Sygnały z ortogonalnym zwielokrotnieniem w dziedzinie częstotliwości OFDM. / 2 
godz. 

3. Modulacje impulsowe. / 2 godz. 

4. Modulacje szerokopasmowe z rozpraszaniem widma. / 4  godz. 

5. Odporność na zakłócenia modulacji dyskretnych - optymalny odbiór koherentny. Filtr 
dopasowany. / 2 godz. 

6. Odporność na zakłócenia modulacji dyskretnych - optymalny odbiór niekoherentny, 
odbiór nieoptymalny. / 4 godz. 

7. Sposoby podwyższania wierności transmisji. Korektory charakterystyk kanału. / 2 
godz. 

Ćwiczenia 

1. Analiza zależności czasowych i częstotliwościowych sygnałów z modulacjami 
amplitudowo-fazowymi oraz ze zwielokrotnieniem ortogonalnym OFDM. / 2 godz. 

2. Analiza zależności czasowych, częstotliwościowych i energetycznych sygnałów z 
modulacjami impulsowymi oraz szerokopasmowymi. / 2 godz. 
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3. Analiza odporności na zakłócenia modulacji ciągłych. / 2 godz. 

4. Określanie prawdopodobieństwa błędu przy transmisji wiadomości dyskretnych. / 2 
godz. 

Laboratoria 

1. Badanie sygnałów z modulacjami amplitudowo-fazowymi. / 4 godz. 

2. Badanie sygnałów z modulacjami szerokopasmowymi oraz z modulacjami 
impulsowymi. / 4 godz.  

3. Analiza zależności czasowych i częstotliwościowych sygnałów ze zwielokrotnieniem 
ortogonalnym OFDM.  / 4 godz. 

4. Pomiar elementowej stopy błędu przy transmisji wiadomości dyskretnych. / 4 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. J. Kwiatosz, Modulacja i detekcja, WAT, Warszawa, 2001 

2. S. Jackowski, Telekomunikacja cz. II, PR, Radom, 2003 

3. P. Kaniewski, Podstawy modulacji i detekcji, WAT, Warszawa, 2007 

Uzupełniająca: 

1. K. Wesołowski, Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, WKŁ, 2006 

2. K. Wesołowski, Introduction to Digital Communication Systems, John Wiley & Sons, 
2009  

3. L.W. Couch, Digital and Analog Communication Systems, Prentice Hall, 2001  

4. J.G. Proakis, M. Salehi, Digital Communications, McGraw-Hill, 2008 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma wiedzę z zakresu opisu matematycznego oraz interpretacji wektoro-wej 
sygnałów zmodulowanych /  K_W01, K_W04, K_W12 

W2 / Zna metody wytwarzania i odbioru sygnałów a także zależności energe-tycznych 
sygnałów zmodulowanych   / K_W01, K_W04 

U1 / Potrafi określić przebiegi czasowe i widma sygnałów zmodulowanych / K_U08 

U2 / 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 / K_U01 

U3 / Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas po-trzebny na 
realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować har-monogram prac 
zapewniający dotrzymanie terminów / K_U02 

K1 / Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość pod-
porządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen z zajęć. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia sprawozdań z zajęć. 
Egzamin jest prowadzony w formie pisemnej. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych oraz 
ćwiczeń laboratoryjnych. 
 
Osiągnięcie efektów  W1, W2, U1 – weryfikowane jest na ćwiczeniach  
Osiągnięcie efektów W1, W2, U1, U2, U3 – sprawdzane jest podczas egzaminu  
Osiągnięcie efektów U1, U2, U3, K1 – poprzez zaliczenie sprawozdań z laboratorium 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
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Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 20 
2. Udział w laboratoriach / 16 
3. Udział w ćwiczeniach / 8 
4. Udział w seminariach  / ….. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 40 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / …. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / ….. 
9. Realizacja projektu / ….. 
10. Udział w konsultacjach / 6 
11. Przygotowanie do egzaminu / 20 
12. Przygotowanie do zaliczenia / ….. 
13. Udział w egzaminie / 6 
 
Zajęcia praktyczne: 28 godz./2 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 68 godz./3 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 94 godz./2,5 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 50 godz./1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Analiza sygnałów Signals Analysis 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-AS 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 24/x, C -/+, L 16/+, Proj 4/+, Sem -/+, 
 razem: 44 godz., 4 pkt ECTS  

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka / podstawy statystyki, momenty statystyczne, równania liniowe, 
estymatory. 
Podstawy telekomunikacji / układy odbiorcze i nadawcze, tor pośredniej częstotliwości, 
modulacja sygnałów 
Podstawy przetwarzania sygnałów/ próbkowanie sygnałów, twierdzenie Shannona, 
układy liniowe 

Program: 

Semestr: V 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Zostaną omówione oraz przećwiczone w praktyce na przykładach zagadnienia związane  
z akwizycją sygnałów rzeczywistych i zespolonych, układy liniowe, zasada superpozycji, 
układy niezmienne względem przesunięcia, splot, układy o skończonej i nieskończonej  
odpowiedzi impulsowej, przekształcenie Z, filtracja cyfrowa, projektowanie filtrów 
cyfrowych, filtry specjalne Hilberta, różniczkujący, interpolujący i decymujący, szybka 
transformata Fouriera, analiza widmowa sygnałów, analiza korelacyjna, układy 
adaptacyjne, kompresja sygnału mowy, zastosowanie sieci neuronowych w klasyfikacji 
sygnałów. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady: 
1. Wiadomości wstępne. Sygnały ciągłe i dyskretne. Akwizycja sygnałów 

rzeczywistych i zespolonych. Układy liniowe. Zasad superpozycji. Układy 
niezmienne względem przesunięcia. Splot. Układy o skończonej i nieskończonej 
odpowiedzi impulsowej. 2 godz. 

2. Przekształcenie Z, własności i obszary zbieżności, Wpływ położenia biegunów 
i zer transmitancji na charakterystykę częstotliwościową układu. 2 godz. 

3. Filtracja cyfrowa. Własności parametry filtrów. 2 godz. 
4. Metody projektowania filtrów cyfrowych.  2 godz. 
5. Interpolacja i decymacja sygnałów, filtry specjalne. 2 godz. 
6. Przekształcenia Fouriera, FFT, własności, algorytmy obliczeniowe. 2 godz. 
7. Analiza widmowa sygnałów, okienka wygładzające i ich wpływ na widmo 

sygnału, rozdzielczość. 2 godz. 
8. Analiza korelacyjna sygnałów, obliczanie funkcji autokorelacji i korelacji 

wzajemnej. Estymatory funkcji korelacji. 2 godz. 
9. Podstawowe układy adaptacyjne, parametry i struktury. 2 godz. 
10. Kompresja sygnałów mowy w systemach wojskowych.  4 godz. 
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11. Zastosowanie sieci neuronowych w analizie sygnałów. 2 godz.  
 
Laboratoria: 

1. Akwizycja sygnałów rzeczywistych i zespolonych. 4 godz. 
2. Wyznaczenie charakterystyki częstotliwościowej układu. 4 godz. 
3. Projektowanie wybranych filtrów cyfrowych. Filtry interpolacyjne i 

decymacyjne. Filtr różniczkujący. Filtr Hilberta. 4 godz. 
4. Analiza widmowa. Okienka wygładzające. Analiza korelacyjna. 

Podstawowe układy adaptacyjne. 4 godz. 
 
Projekt: 

1. Algorytmy, urządzenia i systemy przetwarzające sygnały – modelowanie  
w środowisku Matlab.  4 godz. 

Literatura: 

Podstawowa:  
1. Tomasz P. Zielinski: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów – od teorii do 

zastosowań.  
2. Criag Marven, Gillian Ewers: Zarys cyfrowego przetwarzania sygnałów 
3. B. Mrozek, Z. Mrozek: Matlab, uniwersalne środowisko do obliczeń nauko-

technicznych. 
4. L. Rutkowski: Filtry adaptacyjne i adaptacyjne przetwarzanie sygnałów 

 
Uzupełniająca: 

1. Jerzy Szabatin: podstawy teorii sygnałów  
2. K. Sayood: kompresja danych – wprowadzenie 
3. Richard G. Lyons: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów 
4. S. Haykin: Adaptive filter theory 
5. S.K. Mitra: Digital Signal Processing  
6. Jacek Izydorczyk, Grzegorz Płonka, Grzegorz Tyma: Teoria sygnałów 

Efekty uczenia się: 

W1 - ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę, 
statystykę matematyczną 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 działania systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających 
układy programowalne;  
3. opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów oraz danych; 
4. syntezy układów i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych/K_W01 
W2 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury sprzętowej 
komputerów oraz metodyki i technik programowania/K_W06 
W3 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji, 
podstaw systemów telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa informacyjnego/K_W09 
W4 -ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, 
w zakresie teorii sygnałów zdeterminowanych i losowych oraz metod ich 
przetwarzania/K_W12 
W5 -zna podstawowe metody przetwarzania informacji i danych 
w systemach telekomunikacyjnych, w tym metody sztucznej 
inteligencji oraz zasady budowy i utrzymania baz danych/K_W16 
W6 -orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych 
elektroniki i telekomunikacji/K_W17 
W7 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystujących wiedzę z zakresu 
elektroniki i telekomunikacji/K_W22 
W8 - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę 
w zakresie nadawania i odbioru sygnałów w systemach telekomunikacyjnych/K_W23 
W9  -ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie transmisji 
sygnałów analogowych i cyfrowych w systemach telekomunikacyjnych/K_W24 
U1  -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/K_U01 
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U2 - potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac 
zapewniający dotrzymanie terminów/K_U02 
U3  -potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom 
realizacji zadania inżynierskiego/K_U04 
U4 - ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych/K_U06 
U5 - potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i 
oceny działania elementów i układów elektronicznych, urządzeń i systemów 
telekomunikacyjnych/K_U07 
U6  -potrafi dokonać analizy sygnałów zdeterminowanych i losowych oraz prostych 
systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki 
analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe/K_U08 
U7  -potrafi posługiwać się programowymi i sprzętowymi narzędziami wspomagającymi 
projektowanie, zarządzanie i administrowanie systemami elektronicznymi i 
telekomunikacyjnymi oraz identyfikować, oceniać i zapobiegać zagrożeniom 
ich bezpieczeństwa/K_U18 
K1 -rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i 
trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych/K_K01 
K2 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżyniera w obszarze elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, w tym jej wpływ na 
środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje/K_K02 
K3  -jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znaczenia 
wiedzy w rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych/K_K07 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu.  
Laboratoria zaliczane są na podstawie: ocen z kolokwiów wstępnych i ocen ze 
sprawozdań. 
Projekt zaliczany jest na podstawie omówienia prezentacji algorytmu w Matlabie. 
Egzamin z przedmiotu jest prowadzony w formie testu końcowego. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie laboratoriów i projektu. 
Osiągnięcie efektu - W1-W9  weryfikowane jest poprzez ocenę kolokwiów wejściowych 
w czasie laboratoriów oraz zaliczenia. 
Osiągnięcie efektu U1-U7 - sprawdzone jest poprzez ocenę sprawozdań z laboratoriów. 
Osiągnięcie efektów K1-K3 - sprawdzone jest poprzez ocenę umiejętności poszukiwania 
wiedzy w celu przygotowania się do laboratoriów i zaliczenia. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 24. 
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 16. 
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 0. 
4. Udział w seminariach   / 0. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 50 
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 50 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 0. 
8. Samodzielne przygotowanie do projektu  / 20. 
9. Realizacja projektu / 4. 
10. Udział w konsultacjach / 2. 
11. Przygotowanie do egzaminu / 4. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 4. 
13. Udział w egzaminie / 2. 
 
Zajęcia praktyczne (2+3+4+9): 20 godz. /  0,6 ECTS  
Kształcenie umiejętności praktycznych (3+4+6+7+8+10): 72 godz. /  2,4 ECTS  
Kształcenie umiejętności naukowych (1÷10): 166 godz. /  5,53 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego (1+2+3+4+9+10+13): 48 godz. /  1,6 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Technika i urządzenia 

multimedialne w wojskowych 
sieciach telekomunikacyjnych 

Multimedia technique and devices in  
military networks 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-TUMWST 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 16/+, C -/ -, L 12/ +, P -/ -, S 2/ + 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy modulacji i detekcji / wymagania wstępne: znajomość zasad próbkowania 
sygnałów. 

Systemy i techniki dostępowe / wymagania wstępne: znajomość podstawowych technik 
dostępowych, znajomość analogowego łącza telefonicznego. 

Systemy i sieci telekomunikacyjne 1 / wymagania wstępne: znajomość pojęcia sieci 
telekomunikacyjnej.  

Program: 

Semestr: VI 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: mjr dr inż. Jerzy DOŁOWSKI 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia związane ze sposobami transmisji 
multimedialnej w sieciach telekomunikacyjnych, zasady kompresji sygnałów mowy oraz 
obrazów nieruchomych, wymagania jakościowe dotyczące transmisji multimedialnej 
oraz technika Voice over IP. Omówione zostaną także zagadnienia realizacji usług Voice 
over IP w wojskowych sieciach telekomunikacyjnych (w systemie STORCZYK-2010). 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady /metody dydaktyczne: wykład wspierany prezentacjami komputerowymi 

1. Podstawowe cechy transmisji multimedialnej. /2 g / Wprowadzenie definicji 
multimediów, omówienie transmisji multimedialnej w świetle modelu warstwowego. 

2. Jakość przekazu multimedialnego. /2 g / Omówienie pojęcia jakości usługi 
multimedialnej oraz czynników determinujących jakość. 

3. Sposoby realizacji dostępu do transmisji multimedialnej. Podstawowe informacje o 
dźwięku i obrazie. /2 g / Przegląd technik dostępowych stosowanych przy transmisji 
multimedialnej. Omówienie podstawowych właściwości dźwięku i obrazu. 

4. Podstawowe standardy kompresji mowy. /2 g / Omówienie typowych kodeków mowy 
stosownych w telekomunikacji. 

5. Wybrane algorytmy kompresji bezstratnej. Standardy kompresji obrazów. /2 g / 
Omówienie kompresji Huffmana oraz LZW. Przegląd formatów grafiki rastrowej. 
Omówienie kompresji JPEG. 

6. Charakterystyka Voice over IP. /2 g / Omówienie pojęć stosowanych w VoIP, budowy 
bramki i terminala, sposobów adresowania. 
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7. Zagadnienia związane z realizacją usługi Voice over IP. /2 g / Omówienie sposobów 
detekcji końca numeru, transmisji sygnałów tonowych i faksów, dodatkowych 
mechanizmów przetwarzania mowy w VoIP (VAD, PLC). 

8. Charakterystyka podsystemu Voice over IP w systemie STORCZYK-2010. Zaliczenie 
przedmiotu. /2 g / Omówienie bramki VG-30 oraz zasad współpracy podsystemu 
komutacyjnego z VoIP w systemie STORCZYK-2010. Przeprowadzenie zaliczenia 
przedmiotu. 

 

Laboratoria/metody dydaktyczne: praca w podgrupach na stanowiskach 
laboratoryjnych pod nadzorem nauczyciela akademickiego  

1. Badanie wpływu parametrów kodeka audio na transmisję multimedialną. /4 g / Analiza 
wpływu strat pakietów, opóźnienia, wahań opóźnienia, rodzaju kodeka na jakość 
mierzoną metodą obiektywną przy użyciu programu emulującego transmisję VoIP. 

2. Konfigurowanie urządzeń multimedialnych w technice IP. /4 g / Przydział adresu dla 
bramek VoIP, konfiguracja danych dostępowych, weryfikacja logowania w centrali, 
testowanie połączeń i usług dodatkowych. 

3. Podsystem VoIP w systemie STORCZYK-2010. /4 g / Zaplanowanie numeracji dla 
systemu złożonego z części komutacyjnej oraz VoIP, a następnie praktyczna 
konfiguracja urządzeń systemu STORCZYK-2010 oraz bramek VoIP, testowanie 
usług. 

 

Seminaria /metody dydaktyczne: referowanie przez studentów sposobu rozwiązania 
zadanego problemu  

1. Planowanie użycia podsystemu VoIP w systemie STORCZYK-2010. /2 g / 
Przygotowanie numeracji, numerów kierunkowych oraz zasad przekształcania 
numeru dla bramki VG-30 oraz urządzeń komutacyjnych w systemie STORCZYK-
2010. 

Literatura: 

Podstawowa:  

1) Bartosz Antosik, Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie 
rzeczywistym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010. 

 2) Marek Bromirski, Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP, Wydawnictwo BTC, 2006. 

Uzupełniająca:  

1) Stefan Brachmański, Wybrane zagadnienia oceny jakości transmisji sygnału mowy, 
Oficyna Wydawnicza Politechnika Wrocławskiej, 2015. 

2) Instrukcje eksploatacji urządzeń systemu STORCZYK-2010. 

Efekty uczenia się: 

W1 – ma wiedzę dotyczącą kompresji, kodowania mowy, transmisji VoIP, jakości mowy 
oraz czynników istotnie wpływających na jakość mowy. / W_28B_05, K_W09 

W2 – ma wiedzę dotyczącą możliwości systemu STORCZYK-2010 w zakresie 
komunikacji VoIP oraz współpracy z systemami komutacyjnymi. / W_28B_02, 
W_28B_06, K_W09, K_W10,K_W23, K_W24 

U1 – potrafi skonfigurować bramkę i terminal VoIP, potrafi zweryfikować poprawność 
funkcjonowania urządzeń VoIP, potrafi rozwiązań typowe problemy pojawiające 
się podczas użytkowania urządzeń VoIP. / U_28B_01, K_W09, K_W10,K_W17 

U2 – potrafi skonfigurować urządzenia VoIP w systemie STORCZYK-2010, potrafi 
przygotować do pracy część komutacyjną RWŁC-10/T, a także potrafi rozwiązać 
typowe problemy pojawiające się podczas eksploatacji.  / U_28B_01, K_U01, 
K_U02,K_U03, K_U14 

K1 – ma świadomość potrzeby ciągłego utrzymania wiedzy w obszarze technik 
multimedialnych, Voice over IP, a także w obszarze wojskowych sieci i systemów 
telekomunikacyjnych. / K_28B_01, K_K02, K_K06 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z kolokwiów wstępnych i ocen 
ze sprawozdań. 
Seminarium zaliczane jest na podstawie: oceny za przygotowane rozwiązanie zadanego 
problemu. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej, podczas ostatniego wykładu. 
Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz seminarium. 

Osiągnięcie efektów W1, W2 - weryfikowane jest poprzez ocenę kolokwiów wstępnych w 
czasie laboratoriów. 

Osiągnięcie efektów U1, U2 - sprawdzane jest poprzez ocenę sprawozdań z ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz ocenę z seminarium. 

Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzone jest poprzez ocenę umiejętności poszukiwania 
wiedzy w celu przygotowania się do laboratoriów i seminarium. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 16 

2. Udział w laboratoriach / 12 

3. Udział w ćwiczeniach / ….. 

4. Udział w seminariach / 2 

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 16 

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / ….. 

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 10 

9. Realizacja projektu / ….. 

10. Udział w konsultacjach / 8 

11. Przygotowanie do egzaminu / ….. 

12. Przygotowanie do zaliczenia / 14 
13. Udział w egzaminie / ….. 
 
Zajęcia praktyczne: 14 godz./ 0,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 40 godz./ 1,3 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 64 godz./ 2,1 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 38 godz./ 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Technika układów 
programowalnych 

Programmable Devices 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-TUP 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, L 16/ + 
razem: 30 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Układy cyfrowe / wymagania wstępne: znajomość problematyki z zakresu przedmiotu. 
Elementy półprzewodnikowe / wymagania wstępne: znajomość problematyki z zakresu 
przedmiotu. 

Program: 

Semestr: VI 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

W ramach przedmiotu prezentowane są treści dotyczące budowy i sposobów 
konfigurowania układów programowalnych PLD i FPGA. Omawiane są systemy 
projektowe oraz proces projektowania układów cyfrowych z użyciem struktur 
programowalnych. Realizowane są projekty z zastosowaniem układów 
programowalnych wiodących producentów (Xilinx, Intel). 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Budowa programowalnych struktur logicznych (PLD), łączniki konfiguracyjne / 1h / 

2. Architektury i własności funkcjonalne złożonych programowalnych struktur 
logicznych (CPLD) i programowalnych matryc bramkowych (FPGA) / 4h / 

3. Wbudowane bloki funkcjonalne /2h/ 

4. Interpretacja dokumentacji firmowej, parametry statyczne i dynamiczne 
programowalnych układów cyfrowych / 1h / 

5. Proces projektowania układów cyfrowych realizowanych w strukturach 
programowalnych / 2h / 

6. Systemy do projektowania programowalnych układów cyfrowych. Zasady 
projektowania układów cyfrowych według kryteriów minimalnej powierzchni i mocy 
strat oraz maksymalnej szybkości działania / 2h /  

7. Atrybuty i ograniczenia projektowe. Edytory projektów topograficznych / 1h / 

8. Symulacja komputerowa działania projektu. Programowanie i testowanie układów 
programowalnych, interfejs JTAG / 2h / 

9. Przykładowe projekty systemów cyfrowych z układami programowalnymi /1/ 
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Laboratoria 

1. Projektowanie układów w strukturach programowalnych firmy Intel / 12h / 
zapoznanie się ze środowiskiem projektowym firmy Intel i realizacja projektu układu 
cyfrowego z użyciem programowalnej matrycy bramkowej tej firmy 

2. Projektowanie układów w strukturach programowalnych firmy Xilinx / 8h / 
zapoznanie się ze środowiskiem projektowym firmy Xilinx i realizacja projektu układu 
cyfrowego z użyciem programowalnej matrycy bramkowej tej firmy 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. J. Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej, WKŁ, 2007 

2. J. Kalisz, Język VHDL w praktyce, WKŁ, 2002 

3. K. Skahill, Język VHDL. Projektowanie programowalnych układów logicznych, WNT, 
2001 

Uzupełniająca: 

1. J. Pasierbiński, P. Zbysiński, Układy programowalne w praktyce, WKŁ, 2002 

2. P. Zbysiński, J. Pasierbiński, Układy programowalne: pierwsze kroki, BTC, 2004 

Efekty uczenia się: 

W1 / Zna i rozumie działania systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających 
układy programowalne / K_W01 

W2 / Posiada elementarną wiedzę w zakresie wytwarzania elementów elektronicznych i 
układów scalonych / K_W14 

W3 / Zna i rozumie metody i techniki projektowania układów elektronicznych (również w 
wersji scalonej, w tym układów programowalnych i specjalizowanych) i systemów 
elektronicznych, zna i rozumie języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do 
projektowania i symulacji /K_W15 

U1 / Potrafi pozyskiwać informację z literatury, baz danych i innych źródeł / K_U01 

U2 / Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; oszacowania czasu potrzebnego na 
realizację zleconego zadania; umiejętność opracowania i zrealizowania harmonogramu 
prac zapewniającego dotrzymanie terminów / K_U02 

U3 / Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, 
symulatorami oraz narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, 
symulacji, weryfikacji i interpretacji wyników w odniesieniu do elementów, układów 
elektronicznych / K_U10 

U4 / Potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania 
odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu / K_U16 

K1 / Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i 
trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych / K_K01 

K2 / Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżyniera w obszarze elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, w tym jej wpływ na 
środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje / K_K02 

K3 / Dostrzega świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania / K_K04 

Metody i kryteria 
oceniania (sposób 

sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 

efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych, pracy 
bieżącej i sprawozdań. 
Zaliczenie z przedmiotu jest prowadzone w formie pisemno-ustnej. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń 
laboratoryjnych (na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań). 
Osiągnięcie efektu W1, W2 i W3 - weryfikowane jest weryfikowane jest w czasie 
zaliczenia. 
Osiągnięcie efektu U1, U2, U3 i U4- sprawdzane jest weryfikowane jest w trakcie 
ćwiczeń laboratoryjnych oraz w pewnym zakresie na zaliczeniu. 
Osiągnięcie efektu K1, K2 i K3 - weryfikowane jest w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. 
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Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 20 godz. 
2. Udział w laboratoriach / 24 godz. 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 godz. 
4. Udział w seminariach / 0 godz. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 godz. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 godz. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 godz. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 godz. 
9. Realizacja projektu / 0 godz. 
10. Udział w konsultacjach / 4 godz. 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 godz. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 2 godz. 
13. Udział w egzaminie / 0 godz. 
 
Zajęcia praktyczne: 24 godz./ 0,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 26 godz./ 1,0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 24 godz./ 1,0 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 48 godz./ 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA MODUŁU 

Nazwa modułu: 
Systemy i urządzenia 

transmisyjne 
Transmission devices and systems 

Kod modułu: WELELWSI-SiUT 

Język wykładowy: polski 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj modułu: specjalistyczny 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 16/x,  L 12/+, S 2/z  
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Moduły 
wprowadzające: 

Podstawy telekomunikacji, Systemy i sieci telekomunikacyjne 

Program: 
Semestr: V 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr hab. inż. Grzegorz Różański, mgr inż. Piotr Szafraniec 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za moduł 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis modułu: 
Omówienie: budowy torów teletransmisyjnych, zasad tworzenia kanałów w torach 
teletransmisyjnych w systemach PDH i SDH, funkcjonowania sieci teletransmisyjnych 

Pełny opis modułu 
(treści programowe): 

Wykłady /metody dydaktyczne: wykład wspierany prezentacjami komputerowymi 
1. Podstawowe pojęcia teletransmisji. Tory przewodowe, ich klasyfikacja 

podstawowe zjawiska zachodzące w torach przewodowych. / 2 godz./ 

2. Właściwości transmisyjne światłowodów. Dyspersja modowa, chromatyczna i 
polaryzacyjna, zjawiska nieliniowe w światłowodach. /2 godz./ 

3. FDM i TDM. Zwielokrotnienie z podziałem częstotliwościowym i czasowym. 
Modulacja PCM Zniekształcenia i zakłócenia sygnału PCM. Metody redukcji 
zniekształceń. /2 godz./ 

4. Systemy PDH. Tworzenie sygnału grupowego. Ramkowanie. Tworzenie 
systemów PDH wyższych rzędów./2godz./  

5. System dedykowany. Modulacja CVSD. Struktura systemu. Podstawowe 
urządzenia systemu dedykowanego /2 godz./ 

6. Systemy SDH. Podstawowe wiadomości. Hierarchia systemów 
synchronicznych. /2 godz./ 

7. Urządzenia synchroniczne. Charakterystyka urządzeń. Bloki funkcjonalne. 
Typy urządzeń. ./2 godz./ 

8. Struktury pierścieniowe w sieciach SDH. Funkcjonowanie, wady i zalety. /2 
godz./ 

 
Laboratoria /metody dydaktyczne 

1. Pomiary tłumienia linii optotelekomunikacyjnej /4 godz./ 

2. Badanie krotnicy PCM /4 godz./ 
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3. Konfiguracja krotnicy SDH /4 godz./ 
 

Seminaria /metody dydaktyczne: referowanie przez studentów sposobu rozwiązania 
zadania i uzyskanych wyników 

3. Właściwości systemów synchronicznych i plezjochronicznych. /2 godz./  

Literatura: 

Podstawowa:   
1. Dąbrowski, Systemy i sieci SDH, WKŁ, 1996 

2. S. Kula, Systemy teletransmisyjne, WKŁ 2006 

3. J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej,1997 

4. W. Kabaciński, Sieci telekomunikacyjne,WKŁ, 2008 

 
Uzupełniająca: 
1. Jajszczyk: Wstęp do telekomutacji, WNT, 1998 

2. S. Kula: Systemy i sieci dostępowe xDSL, WKił, 2009 

Efekty kształcenia: 

W1 - Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstawowych pojęć oraz właściwości 
torów przewodowych miedzianych i optycznych /  K_W09, K_W17/ 
W2 - Zna zasady tworzenia kanałów w sieciach teletransmisyjnych / K_W23 
W3 - Ma uporządkowana wiedzę na temat zasad funkcjonowania sieci synchronicznej 
oraz struktur pierścieniowych SDH / K_W17 
W4 - Rozumie zasady funkcjonowania urządzeń teletransmisyjnych / K_W10 
U1 - Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów torów i 

systemów teletransmisyjnych / K_U12 
K1 - Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia rozwoju sieci teletransmisyjnych i konieczność 
dokształcania się  / K_K01 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia przez  

studenta zakładanych 
efektów kształcenia): 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z kolokwiów wstępnych i ocen 
ze sprawozdań. 
Seminarium zaliczane jest na podstawie: oceny za przygotowaną i wygłoszoną 
prezentację 
Egzamin przedmiotu jest prowadzony w formie pisemnej 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie laboratoriów oraz seminarium. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, W4 - weryfikowane jest poprzez ocenę kolokwiów 
wejściowych w czasie laboratoriów oraz egzaminu 
Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzone jest poprzez ocenę sprawozdań z ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz ocenę z przygotowanej i wygłoszonej prezentacji 
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzone jest poprzez ocenę umiejętności poszukiwania 
wiedzy w celu przygotowania się do laboratoriów, seminariów i egzaminu 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 16 
2. Udział w laboratoriach / 12 
3. Udział w ćwiczeniach / ….. 
4. Udział w seminariach  / 2 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 12 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / ….. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 8 
9. Realizacja projektu / ….. 
10. Udział w konsultacjach / 8 
11. Przygotowanie do egzaminu / 16 
12. Przygotowanie do zaliczenia / ….. 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 90 godz./ 3.ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 40. godz./ 2..ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową (Σ1÷9)  36 godz / 2 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Systemy  i urządzenia 

komutacyjne 
Switching Systems and Devices 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-SiUK 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, L 12/z, S 4/z,  
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Systemy i sieci telekomunikacyjne  / wymagania wstępne: znajomość podstawowych 
informacji nt. sieci PSTN, ISDN i sygnalizacji. 
Systemy i techniki dostępowe / wymagania wstępne: znajomość budowy i zasady 
działania analogowego aparatu telefonicznego  oraz przebiegu sygnalizacji w 
abonenckim łączu telefonicznym analogowym i cyfrowym  

Program: 

Semestr: V 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr hab. inż. Grzegorz Różański, mgr inż. Mirosława Pawlaczyk 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Wykład ma za zadanie zapoznanie z problemami sygnalizacji abonenckiej i 
międzycentralowej, strukturą i funkcjami systemu komutacyjnego, zasadą komutacji 
przestrzennej i czasowej oraz budową i zasadą działania bloków poszczególnych bloków 
funkcjonalnych systemu komutacyjnego. 

Laboratorium ma zadanie zapewnić umiejętności w analizie sygnalizacji poprzez 
wykorzystanie różnego typu analizatorów protokołów oraz zapoznać z przykładowymi 
programami do nadzorowania i zarządzania łącznicą i krotnicą polową. 

Seminarium obejmuje opis procesów komutacyjnych, analizę struktur pól komutacyjnych 
przestrzenno-czasowych oraz analizę działania bloków funkcjonalnych łącznicy i 
krotnicy. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady /metody dydaktyczne: wykład wspomagany prezentacjami komputerowymi 

Tematy kolejnych zajęć: 

1. Struktura i funkcje systemu komutacyjnego. Struktura węzła komutacyjnego. 
Zasada komutacji przestrzennej i czasowej (2 godz.) 

2. Sygnalizacja abonencka i międzycentralowa (2 godz.) 

3. Budowa i zasada pracy cyfrowych pól komutacyjnych (2 godz.) 

4. Budowa i zasada pracy abonenckich zespołów liniowych  (2 godz.) 

5. Sterowanie i oprogramowanie systemów komutacyjnych (2 godz.) 

6. Struktura i funkcje systemu łączności dedykowanej  System sygnalizacji grupowej. 
Budowa ramki sygnalizacyjnej (2 godz.) 
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7. Budowa i zasada działania bloków funkcjonalnych łącznicy ŁC i krotnicy KX (2 
godz.) 

Laboratoria/ metody dydaktyczne: praca w podgrupach z wykorzystaniem stanowisk 
komputerowych, sprzętu specjalistycznego i przyrządów pomiarowych 

1. Badanie przebiegu sygnalizacji SS7 (4 godz.) 

2. Analiza komunikatów sygnalizacyjnych na styku S w sieciach ISDN (4 godz.) 

3. Budowa i eksploatacja urządzeń sieci dedykowanej (4 godz.) 

 

Seminaria/metody dydaktyczne: praca w grupie przy rozwiązywaniu zadanych 
problemów 

1. Opis procesów komutacyjnych   (1 godz.)  

2. Struktury pól komutacyjnych przestrzenno-czasowych (1godz.) 

3. Zasada multipleksacji i komutacji w systemie Storczyk 1godz.) 

4. Kolokwium zaliczeniowe   (1 godz.) 

Literatura: 

A. Jajszczyk     Wstęp do telekomunikacji 2004 

W. Kabaciński    Standaryzacja w sieciach ISDN 2001 

G. Daniłowicz, W. Kabaciński   System sygnalizacji nr 7 

W. Kabaciński   Sieci telekomunikacyjne 2008 

Efekty uczenia się: 

W1 - zna architekturę systemu komutacyjnego i zasady jego funkcjonowania / 
K_W10,  

W2 - zna budowę i zasady działania podstawowych bloków funkcjonalnych systemu 
komutacyjnego  / K_W10 

W3 - ma podstawową wiedzę o sygnalizacji  międzycentralowej i sygnalizacji cyfrowej 
powszechnie stosowanych w sieciach abonenckich  / K_W10 

U1 - zdoła zaproponować przebieg procesu komutacyjnego dla różnych rodzajów 
połączeń / K_U11,  

U2 - jest w stanie przeanalizować przebieg sygnalizacji cyfrowej w łączu 
międzycentralowym i abonenckim z wykorzystaniem odpowiedniego analizatora 
protokołu / K_U07 

U3 - potrafi uzyskać informacje na temat wybranego systemu komutacyjnego i systemu 
sygnalizacji / K_U01 

K1 - ma świadomość potrzeby rozwijania wiedzy w obszarze systemów komutacyjnych
 / K_K01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie:  zaliczenia. 

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wyniku kolokwium wstępnego, 
realizacji postawionego zadania i przedstawionego sprawozdania 

Seminarium zaliczane jest na podstawie obecności na zajęciach i aktywności w 
rozwiązywaniu postawionych zadań. 

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie testu końcowego, zawierającego pytania 
zamknięte jedno- i wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. 

Warunkiem dopuszczenia  do zaliczenia jest zaliczenie (uzyskanie oceny pozytywnej z 
wszystkich ćwiczeń) laboratoriów oraz seminarium. 

Osiągnięcie efektu W2, W3, W4, W5- weryfikowane jest podczas kolokwium 
zaliczeniowego oraz seminarium. 
Osiągnięcie efektu W1, W4, U1, U2, U4, U5 - sprawdzane jest na podstawie 
sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego. 
Osiągnięcie efektu W6, U3, U5, U6, K3 sprawdzane jest podczas seminarium. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 81-90%. 
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Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 71-80%. 

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 61-70%. 

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 51-60%. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie wyższym niż 50%. 

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14 

2. Udział w laboratoriach /12 

3. Udział w ćwiczeniach / 0 

4. Udział w seminariach / 4 

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 16 

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 8 

9. Realizacja projektu / 0 

10. Udział w konsultacjach / 5 

11. Przygotowanie do egzaminu / 0 

12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 

13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 0 godz./ 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 38 godz./ 1,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 74 godz./ 2,5 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 35 godz./ 1.5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Systemy radiokomunikacyjne Radiocommunication Systems 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-SRad 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 12/x, C 6/ +, L 12/ +, P -/ -, S -/ - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy telekomunikacji / definicja łańcucha telekomunikacyjnego, miary jakości 
transmisji, model kanału telekomunikacyjnego 

Podstawy Modulacji i Detekcji / podstawowe rodzaje modulacji i detekcji 
Modulacja i Detekcja / specjalizowane modemy stosowane w łączności radiowej 
Podstawy Radiokomunikacji / podstawowe bloki funkcjonalne urządzeń 

radiokomunikacyjnych 
Kodowanie Sygnałów Transmisyjnych / kodowanie kanałowe i korekcja błędów  
Technika Emisji i Odbioru / Rozwiązania układowe toru Tx i Rx w radiokomunikacji 
Anteny i Propagacja Fal Elektromagnetycznych/ Anteny stosowane w radiokomunikacji 

i ich właściwości. Modele propagacyjne 

Program: 

Semestr: VI 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr hab. inż. Jarosław Michalak 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

Terminologia i ogólna charakterystyka systemów łączności radiowej. Zniekształcenia i 
zakłócenia sygnału. Metody dostępu do medium transmisyjnego. Cyfrowy system 
telefonii komórkowej. Budowa i zasada działania, wybrane techniki w torze nadawczym i 
odbiorczym. Systemy radiokomunikacji ruchomej kolejnych generacji  (UMTS, LTE, 5G). 
Budowa i zasada działania, wybrane techniki w torze nadawczym i odbiorczym. Systemy 
łączności KF i UKF. Systemy łączności radioliniowej i satelitarnej. Perspektywy. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Podział i ogólna charakterystyka systemów łączności radiowej / 1 / Oznaczenia  
emisji radiowych. Budowa nadajnika i odbiornika radiokomunikacyjnego. 

2. Wpływ zjawisk propagacyjnych na zniekształcenia sygnału radiowego / 1 / 
interferencje, szumy, wielodrogowość, tłumienie, przesłanianie. 

3. Metody dostępu do medium radiowego / 1 / metody losowe i zdeterminowane. 

4. Cyfrowy system telefonii komórkowej / 4 /. Budowa i zasada działania. 
Podstawowe cechy funkcjonalne i rozwiązania układowe. 

5. Charakterystyka rozwiązań łączności KF i UKF / 1 /. Podstawowe definicje i 
właściwości funkcjonalne. Wybrane rozwiązania układowe. 
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6. Założenia radiostacji SDR i CR / 2 / . Definicje. Schematy blokowe. Podstawowe 
właściwości funkcjonalne. 

7. Podstawy łączności radioliniowej i satelitarnej / 2 /. Podstawowe definicje. 
Klasyfikacja. Podstawowe właściwości funkcjonalne. 

Ćwiczenia 

1 Analiza efektywności metod dostępu do kanału radiowego /2/ Metody losowe 
i zdeterminowane. Algorytmy. Zależności analityczne. 

2 Systemy telefonii komórkowej /2/ Budowa i zasada działania. Struktura 
kanałów. Podstawowe usługi i rozwiązania funkcjonalne. 

3 Systemy łączności radioliniowej /2/ Budowa i zasada działania. Bilans 
energetyczny łącza radioliniowego/satelitarnego. 

Laboratoria 

1. Badanie efektywności wybranych metod dostępu do kanału radiowego /4/ 
Metody dostępu losowego i zdeterminowanego. Badania symulacyjne. 

2. Modelowanie i analiza poziomów sygnałów w łączu KF /4/ Projektowanie łącza 
z wykorzystaniem gotowego oprogramowania 

3. Badanie łącza UMTS /4/ Konfiguracja i badanie stopy błędów łącza UMTS w 
różnych warunkach kanałowych 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, 2003 

2. MON/Łączn. 820/82, Oznaczenia emisji radiowych, 1982 

3. J. Cichocki, J. Kołakowski, UMTS. System telefonii komórkowej trzeciej 
generacji, 2009 

4. B. Uljasz, Łączność w zakresie KF, radiostacje rodziny RF-5200 FALCON, 
2001 

5. J. Kwiatosz, Łączność troposferyczna, 1991 

6. Centrum Promocji i Szkolenia Teleinformatyki APEXIM S.A., Systemy 
satelitarne powszechnego użytku, 1998 

7. H. Bogucka „Technologia radia kognitywnego”, PWN 2013 

 

Uzupełniająca: 

1. J. Chustecki i inni, Vademecum teleinformatyka, 1999 

2. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka II, 2002 

3. Simon Haykin, Systemy telekomunikacyjne, 1998 

4. Eric E. Johnson, Advanced high-frequency radio communication, 1997 

5. B. Bogdan, R. Krawczak, T. Wrona, Radiolinia RL-432/RL-432A, 1999 

6. MIL-STD-188-141A, MIL-STD-188-141B, Interoperability and Performance 
Standards for Medium and High Frequency Radio Systems, 1998 

7. E. Del Re, Software radio – technologies and services, 2001 

8. C. Salema, Microwave Radio Links, 2003 

Efekty uczenia się: 

W1 / ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji, podstaw 
systemów telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa informacyjnego / K_W09 

W2 / ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów 
telekomunikacyjnych, ich wzajemnej współpracy oraz konfigurowania urządzeń i 
systemów / K_W10 

W3 / orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych elektroniki i 
telekomunikacji / K_W17 

W4 / ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy / K_W19 
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W5 / ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nadawania i 
odbioru sygnałów w systemach telekomunikacyjnych / K_W23 

U1 / 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 / K_U01 

U2 / potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac 
zapewniający dotrzymanie terminów  / K_U02 

U3 / potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i 
oceny działania elementów i układów elektronicznych, urządzeń i systemów 
telekomunikacyjnych / K_U07 

U4 / potrafi sformułować specyfikację prostych systemów elektronicznych oraz 
urządzeń i systemów telekomunikacyjnych na poziomie realizowanych funkcji, także z 
wykorzystaniem języków opisu sprzętu / K_U11 

K1 / rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i 
trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych / K_K01 

K2 / ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza 
rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez 
środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki i 
telekomunikacji oraz innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, 
aby przekazywać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały / K_K06 

K3 / ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu w formie pisemnej.  
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: oceny końcowej z wystąpień i opracowań 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia wszystkich laboratoriów 
Egzamin / zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie pozostałych form realizacji 
przedmiotu (ćwiczenia i laboratoria) 
 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W5, U1, - weryfikowane jest podczas egzaminu 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, W4, U1, U2, K1, K2, K3  - sprawdzane jest na 
podstawie odpowiedzi, kolokwiów i opracowań na ćwiczenia 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W4, W5, U1, U2, U3, U4, K3,- weryfikowane jest podczas 
laboratorium 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 12 
2. Udział w laboratoriach / 12 
3. Udział w ćwiczeniach / 6 
4. Udział w seminariach  / …--.. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 12 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / …--.. 
9. Realizacja projektu / -- 
10. Udział w konsultacjach / 6 
11. Przygotowanie do egzaminu /6 
12. Przygotowanie do zaliczenia /  
13. Udział w egzaminie / 6 
 
Zajęcia praktyczne: 18….. godz./…0,6..ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 34….. godz./…1,3..ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 78….. godz./…2,6..ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 42….. godz./…1,4..ECTS 

  



Karty Informacyjne Przedmiotów Specjalistycznych – Eksploatacja systemów łączności – JSM MON 
 
 

43 | S t r o n a  
2020 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Anteny inteligentne  

w telekomunikacji 
Smart antennas in  

telecommunications 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-Aint 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 16/+, C -/ -, L 6/ +, P -/ -, S 8/ - 
razem: 30 godz.,2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka /rachunek macierzowy, różniczkowy i całkowy, 
Obwody i sygnały/ Podstawowe prawa i twierdzenia teorii obwodów 
Fizyka /Podstawy teorii pola, 
Podstawy telekomunikacji / definicja łańcucha telekomunikacyjnego, miary jakości 

transmisji, model kanału telekomunikacyjnego 
Anteny i propagacja fal II. Propagacja fal elektromagnetycznych. 
Anteny i Propagacja Fal / Anteny stosowane w radiokomunikacji i ich właściwości. 

Modele propagacyjne 
Anteny i propagacja fal II. Propagacja fal elektromagnetycznych. 
 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: prof. dr hab. inż. Marian WNUK 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Podstawowe właściwości anten inteligentnych. Budowa szyków antenowych. Stosowane 
rozwiązania do kształtowania charakterystyk anten inteligentnych. Przegląd 
algorytmów do stosowanych w antenach inteligentnych. Zasada pracy szyków 
adaptacyjnych, właściwości ich elementów składowych oraz konfiguracje, w jakich są 
stosowane w praktyce. Modele symulacyjne procesu adaptacji. 
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Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Wprowadzenie w problematykę anten inteligentnych. Podstawowe definicje, 
obowiązująca terminologia 2 godz.  

2. Szyki antenowe. Mnożnik charakterystyki Anteny ścianowe z obróbką sygnału. 
2 godz. 

3. Anteny wielowiązkowe 2 godz. 
4. Anteny z wiązką kształtowaną 2 godz. 
5. Anteny korelacyjne (multiplikatywne). 2 godz. 
6. Anteny logiczne ( synteza logiczna). 2 godz. 
7. Anteny adaptacyjne. 2 godz. 
8. Anteny z elektronicznym sterowaniem położeniem charakterystyki. 2 godz. 

Laboratoria 

1. Pomiar charakterystyki sumacyjnej i różnicowej. 3 godz. 
2. Pomiar charakterystyki szyku antenowego z sterowaną wiązką . 3 godz.  

Seminaria 
1. Zastosowanie algorytmu Applebaum’a-Howells’a do kształtowania 

charakterystyki szyku antenowego 2 godz. 
2. Zastosowanie algorytmu Widrow’a do kształtowania charakterystyki szyku 

antenowego 2 godz. 
3. Zastosowanie algorytmu LMS do kształtowania charakterystyki  szyku 

antenowego 2 godz. 
4. Dobór przesuwników fazowych do anten z kształtowaną charakterystyką 2 

godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, 2003 

2. Ahmed El Zooghby „Smart Antenna Engineering” 2005 Artech House, Inc. 
3. Garret T. Okamoto „Smart Antenna Systems and Wireless Lans” 2002 Kluwer 

Academic Publishers 
4. Frank B. Gross „Smart Antennas for Wireless Communications„ 2005 by The 

McGraw-Hill 
5. Lal Chand Godara „Smart Antennas” 2004 CRC Press 
6. Tapan K., Sarkar M. C., Wicks M, Salazar-Palma, Bonneau R J. „Smart 

Antennas” 2003 WILEY- INTERSCIENCE 
7. Kaiser T, Bourdoux A,  Boche H, Fonollosa J. R, Bach Andersen J, Utschick W, 

„SmartAntennas—State of the Art. 2005 Hindawi Publishing Corporation 
Uzupełniająca: 

1. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka II, 2002 

2. Melvin M. Weiner „Adaptive Antennas and Receiver”  2006 by CRC Press 
3. Tsoulos G. V, „Adaptive Antennas for Wireless Communications” 2001 The 

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., New York 
4. B. Allen and M. Ghavami, „Adaptive Array Systems Fundamentals and 

Applications” 2005 John Wiley & Sons, Ltd 

Efekty uczenia się: 

W1 / ma uporządkowaną wiedzę w zakresie anten inteligentnych w telekomunikacji / 
K_W09 

W2 / ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów 
telekomunikacyjnych, ich wzajemnej współpracy oraz konfigurowania urządzeń i 
systemów / K_W10 

W3 / orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych elektroniki i 
telekomunikacji / K_W17 

W4 / ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy / K_W19 

W5 / ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie sterowania 
anten inteligentnych w telekomunikacji / K_W23 

U1 / 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 / K_U01 
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U2 / potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac 
zapewniający dotrzymanie terminów  / K_U02 

U3 / potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i 
oceny działania elementów i układów elektronicznych, urządzeń i systemów 
telekomunikacyjnych / K_U07 

U4 / potrafi sformułować specyfikację prostych systemów elektronicznych oraz 
urządzeń i systemów telekomunikacyjnych na poziomie realizowanych funkcji, także z 
wykorzystaniem języków opisu sprzętu / K_U11 

K1 / rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i 
trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych / K_K01 

K2 / ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza 
rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez 
środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki i 
telekomunikacji oraz innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, 
aby przekazywać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały / K_K06 

K3 / ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu w formie pisemnej.  
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: oceny końcowej z wystąpień i opracowań 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia wszystkich laboratoriów 
Egzamin / zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie pozostałych form realizacji 
przedmiotu (ćwiczenia i laboratoria) 
 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W5, U1, - weryfikowane jest podczas zaliczenia 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, W4, U1, U2, K1, K2, K3  - sprawdzane jest na 
podstawie odpowiedzi, kolokwiów  
Osiągnięcie efektu W1, W2, W4, W5, U1, U2, U3, U4, K3,- weryfikowane jest podczas 
seminariów 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 



Karty Informacyjne Przedmiotów Specjalistycznych – Eksploatacja systemów łączności – JSM MON 
 
 

46 | S t r o n a  
2020 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 16….. 
2. Udział w laboratoriach / 6….. 
3. Udział w seminariach / …8.. 
4. Udział w projekcie  / ….. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16….. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 6….. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / ….. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 8….. 
9. Realizacja projektu / ….. 
10. Udział w konsultacjach / …8.. 
11. Przygotowanie do egzaminu / ….. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 13….. 
13. Udział w egzaminie / ….. 
 
Zajęcia praktyczne: ….. godz./…..ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: ….. godz./…..ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 68 godz./…4..ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 38 godz./ 1,3 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Internet rzeczy Internet of Things 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-IR 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, L 16/ + 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy programowania / podstawy programowania systemów cyfrowych. 
Programowanie mikrokontrolerów / podstawy programowania mikrokontrolerów. 
Technika układów programowalnych / budowa i działanie programowalnych układów 
cyfrowych. 
Systemy mikroprocesorowe / budowa i działanie systemów mikroprocesorowych. 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr inż. Krzysztof Sieczkowski, prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

Przedmiot zapoznaje z zasadą działania technologii Internet of Things. Omówione są 
urządzenia IoT (np. siatka sensorów pomiarowych oraz serwer danych), sposób 
konfiguracji, połączenia oraz wymiany danych pomiędzy urządzeniami. Istotnym celem 
przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadą działania, konfiguracją chmury 
obliczeniowej (np. Microsoft Azure) w celu akwizycji, przetwarzania oraz wizualizacji 
danych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Internet of Things – wprowadzenie, główne założenia, perspektywa rozwoju. / 2h / 
Wprowadzenie do technologii IoT, rodzaje, budowa, charakterystyka, oraz 
perspektywa rozwoju. 

2. Struktura komunikacyjna i funkcjonalna IoT. / 2h / Omówienie wybranych technik 
komunikacyjnych oraz transmisyjnych w technologii IoT. 

3. Konwencjonalne i odnawialne źródła zasilania urządzeń IoT. / 2h / Omówienie metod 
zasilania urządzeń pracujących w sieci IoT oraz sposobów zarządzania energią. 

4. Przykłady urządzeń IoT i ich architektura. / 2h / Architektury powszechnie 
stosowanych urządzeń IoT. Przykłady zastosowań urządzeń IoT w różnych 
topologiach. 

5. Zasady działania chmur obliczeniowych. / 2h / Pojęcia dotyczące chmur 
obliczeniowych. Omówienie powszechnie dostępnych serwerów i usług w chmurze. 

6. Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej. / 2h / Sposoby konfiguracji chmur 
obliczeniowych oraz komunikacja urządzeń IoT z wybraną chmurą obliczeniową np. 
Microsoft Azure. Omówienie najważniejszych usług i możliwości zastosowania. 
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7. Obszary zastosowań technologii IoT. / 2h / Omówienie obszarów zastosowań 
urządzeń pracujących w technologii IoT np. inteligentne miasta, domy i budynki, 
inteligentne sieci zdrowia, inteligentne systemy pomiarowe. 

Laboratoria 

1. Konfiguracja wybranego modułu bezprzewodowego dedykowanego do IoT. / 4h / 
Konfiguracja oraz nawiązanie komunikacji urządzenia IoT z serwerem IoT. 

2. Obsługa wybranych sensorów pomiarowych stosowanych w IoT. / 4h / Konfiguracja, 
obsługa oraz transmisja danych wybranych sensorów pomiarowych, np. 
temperatury, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności z urządzeniem IoT. 

3. Integracja sensorów pomiarowych oraz transmisja danych do serwera IoT. / 4h / 
Konfiguracja siatki sensorów pomiarowych oraz urządzeń IoT w celu transmisji 
danych do serwera IoT. 

4. Konfiguracja wybranej chmury obliczeniowej. / 4h / Konfiguracja wybranej chmury 
obliczeniowej np. Microsoft Azure w celu akwizycji, przetwarzania oraz wizualizacji 
danych. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. Michael Miller, Internet rzeczy, PWN, 2016 

2. Dominique Guinard, Vlad Trifa , Internet rzeczy. Budowa sieci z wykorzystaniem 
technologii webowych i Raspberry Pi, Helion, 2017 

3. Sułkowski Łukasz, Kaczorowska-Spychalska Dominika, Internet of Things. Nowy 
paradygmat rynku, Difin, 2018 

Uzupełniająca: 

1. Stackowiak Robert, Big Data and the Internet of Things, Springer, 2015 

2. Materiały z Internetu na podstawie informacji podawanej na wykładach 

Efekty uczenia się: 

W1 / Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z technologią IoT. Ma 
uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy oraz charakterystyki urządzeń IoT. Posiada 
uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania systemów 
mikroprocesorowych IoT oraz programowania serwerów IoT. / K_W06, K_W07 

W2 / Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji 
pozwalających skonfigurować urządzenie IoT mogące pracować w powszechnie 
stosowanych topologiach sieci. / K_W09 

W3 / Student zna podstawowe metody przetwarzania danych otrzymanych z sensorów 
pomiarowych urządzeń IoT, oraz metod przetwarzania danych po stronie serwera IoT. / 
K_W16 

W4 / Student orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwoju technologii IoT. / 
K_W17 

U1 / Student potrafi pozyskać informację z literatury oraz dokumentacji technicznej 
pozwalające na realizację systemu IoT zgodnego z założeniami technicznymi. / K_U01 

U2 / Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Umie oszacować czas 
potrzebny na realizację zleconego zadania. /K_U02 

U3 / Student potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe (np. oscyloskop, 
analizator stanów logicznych) oraz programowe (np. debuger, analizator protokołów) w 
celu analizy oraz oceny działania urządzeń IoT. / K_U07 

U4 / Student potrafi ocenić przydatność, zalety i wady narzędzi w projektowaniu systemu 
IoT. Umie sformułować algorytm sterowania sensorami pomiarowymi podłączonymi do 
urządzeń IoT oraz potrafi sformułować algorytm sterowania i komunikacji urządzeń IoT 
z serwerem da-nych. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w celu opracowania własnych 
aplikacji na platformach IoT. / K_U16, K_U17 

K1 / Student rozumie i zna potrzebę ciągłego dokształcania się z uwagi na dynamicznie 
rozwijającą się technologię IoT. / K_K01 

K2 / Student dostrzega potrzebę umiejętnego projektowania urządzeń IoT 
ukierunkowanego na ochronę środowiska (np. poprzez zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii). / K_K02 
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K3 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania. / K_K04 

Metody i kryteria 
oceniania (sposób 

sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 

efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: pytań wstępnych, pracy bieżącej i 
wykonanych zadań. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest prowadzone w formie pisemnej 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3 - weryfikowane jest w 
trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, W4, K1, K2- sprawdzane jest podczas zaliczenia. 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14 godz. 
2. Udział w laboratoriach / 16 godz. 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 godz. 
4. Udział w seminariach / 0 godz. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 godz. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 12 godz. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 godz. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 godz. 
9. Realizacja projektu / 0 godz. 
10. Udział w konsultacjach / 4 godz. 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 godz. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 godz. 
13. Udział w egzaminie / 0 godz. 
 
Zajęcia praktyczne: 14 godz./ 0,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 28 godz./ 1,0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 24 godz./ 1,0 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 34 godz./ 1,0 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Techniki komunikacyjne w 

sieciach przewodowych  
Communications technologies 

in wired networks 

Kod przedmiotu: WELELWSJ - TKwSP     

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 26/x,  L 12/ +,  S 6/ + 
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

• systemy i sieci telekomunikacyjne 1 i 2/ sieci telekomunikacyjne i ich 
charakterystyka, modele OSI i TCP/IP, jakość usług w sieciach, architektury, 
topologie i metody dostępu w sieciach LAN, zasady adresowania, współpracy i 
wirtualizacji, sieci VLAN, zarządzania w sieciach, właściwości modelu FCAPS i 
mechanizmów OAM  

• systemy i techniki dostępowe / charakterystyka systemów dostępowych: 
przewodowych, światłowodowych i bezprzewodowych, architektura i funkcje 
urządzeń końcowych (terminale, faksy, modemy) 

• systemy i urządzenia transmisyjne /  media transmisyjne, zasady zwielokrotnienia i 
rodzaje systemów  transmisyjnych, architektury systemów PDH i SDH. 

• systemy i urządzenia komutacyjne / budowa i zasada działania bloków 
funkcjonalnych systemu komutacyjnego, sygnalizacja abonencka i 
międzycentralowa (SS7) 

• Technika i urządzenia multimedialne w wojskowych sieciach telekomunikacyjnych  / 
sposoby transmisji multimedialnej w sieciach telekomunikacyjnych, zasady 
kompresji sygnałów mowy oraz obrazów, wymagania jakościowe dotyczące 
transmisji multimedialnej oraz technika Voice over IP, realizacja usługi Voice over IP 
w wojskowych sieciach telekomunikacyjnyc 

Program: 

Semestr: VI 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr hab. inż. Grzegorz Rózański 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Sieci telekomunikacyjne – ewolucja technik komutacyjnych i transmisyjnych. Ewolucja 
standardu Ethernet. Systemy transmisyjne NGN oraz Ethernet End-to-End. Techniki 
komunikacyjne w sieciach MAN i WAN: protokół X.25 oraz standard Frame Relay. 
Techniki komunikacyjne dla sieci szerokopasmowych: technika ATM i MPLS. Współpraca 
sieci z komutacja pakietów z siecią ATM. Współpraca sieci dostępowych z siecią 
szkieletową MPLS. Wsparcie MPLS dla QoS i TE, mechanizmy protekcji. Architektury 
MPLS VPN. Ewolucja techniki MPLS – rozwiązanie MPLS-TP.   

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Sieci telekomunikacyjne / 3godz. / ewolucja technik komutacyjnych i 
transmisyjnych, modele OSI i TCP/IP i NGN w analizie sieci telekomunikacyjnych, 
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ewolucja technik i protokołów komunikacyjnych w sieciach, klasyfikacja i 
właściwości rozwiązań;   

2. Systemy transmisyjne NGN SONET/SDH /1 godz. / architektura, rola procedur 
GFP, VCAT, LCAS  w sieciach transmisyjnych;  

3. Ewolucja standardu Ethernet / 1godz. / ramka ETH, funkcje podwarstw PCS, PMA i 
PMD, właściwości rozwiązań dla szybkości transmisji od 1-100 Gbit/s; 

4. Rozwiązania typu Ethernet End-to-End / 3 godz. / Ethernet w sieciach MAN – 
Metro Ethernet, Ethernet transportowy w sieciach dostępowych i szkieletowych – 
PB, PBB, PBB-TE ; 

5. Techniki transmisji danych w sieciach MAN i WAN / 2godz. / protokół X.25 oraz 
standard Frame Relay, architektura, organizacja i funkcje pół nagłówka w pakiecie i 
ramce; 

6. Technika ATM / 3godz./ istota techniki ATM, architektura, rola podstawowej 
jednostki danych – komórki, model odniesienia – funkcje poszczególnych warstw, 
funkcje komutatora ATM, połączenia wirtualne – ścieżki i kanały, system 
adresowania, kategorie, klasy i jakość usług – protokoły AAL; 

7. Technika ATM / 1godz./ sieci publiczne i wydzielone ATM-  rola styków UNI i NNI, 
sygnalizacja w sieci ATM - kanał sygnalizacyjny, trasowanie w sieci ATM – 
protokoły routingowe; 

8. Współpraca sieci z komutacja pakietów z siecią ATM / 2godz. / protokoły 
CLIPoATM, NHRP, standard LANE oraz rozwiązanie MPOA; 

9. Technika MPLS / 3godz. / istota techniki MPLS, struktura nagłówka – rola etykiety, 
funkcje routerów LER (mechanizm FEC) i LSR, budowa ścieżek (LSP) i tuneli przez 
sieć szkieletową, protokoły dystrybucji etykiet (LDP);  

10. Technika MPLS / 1godz. / znaczenie techniki MPLS w sieciach szkieletowych, 
współpraca sieci szkieletowej MPLS z sieciami dostępowymi ATM/FR/ETH. 

11. Technika MPLS w sieciach szkieletowych / 2 godz. / wsparcie jakości usług, 
inżynieria ruchu i mechanizmy protekcji w sieci MPLS; 

12. Architektury MPLS VPN / 2 godz. / rozwiązania bazujące na mechanizmach warstw 
L3 (VRF) i warstwy L2 (VPWS, VPLS); 

13. Ewolucja techniki MPLS / 2 godz. / rozwiązanie MPLS-TP w sieciach 
transportowych, proaktywne i reaktywne mechanizmy OAM 

Seminaria 

1. Ewolucja technik komunikacyjnych w sieciach MAN i WAN  / 2 godz.   
2. Rola techniki ATM i MPLS w sieciach  / 4 godz.   

Laboratoria 

1. Konfigurowanie komutatora ATM, analiza sygnalizacji na styku UNI  / 4 godz. 
2. Symulacja protokołu X.25 i FR  / 4 godz. 
3. Badanie właściwości MPLS w sieciach / 4godz.   

Literatura: 

Podstawowa: 

1. Z. Papier: „Sieci z komutacją pakietów – od X.25 do Frame Relay i ATM”, FPT, 1996, 
s.200 

2. J. Woźniak, K. Nowicki: „Sieci LAN, MAN i WAN – protokoły komunikacyjne”, FPT, 
2000, s.577 

3. S Kula: „Systemy transmisyjne”, WKiŁ, 2004, s.454 
4. W. Kabaciński, M. Żal: „Sieci telekomunikacyjne”, WKiŁ, 2008, s.616 
 

Uzupełniająca: 

1. D. Mcdysan, D. Paw: „ATM & MPLS Theory & Application: Foundations of Multi-
Service Networking”, McGraw-Hill, 2002, p.962   

2. H. G. Perros: „Connection-Oriented Networks: SONET/SDH, ATM, MPLS and 
Optical Networks”, J.Wiley&Sons, 2005, p.359 

3. H. van Helvoort: „Next Generation SONET/SDH – Evolution or Revolution”, 
J.Wiley&Sons, 2005, p.257 
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4. M. Deepankar, R. Karthikeyan: „Network Routing – Algorithms, Protocols and 
Architectures”, Elsevier, 2007, p.957 

5. J.G. van Bosse, F.U. Devetak: “ Signaling in telecommunication networks”, 
J.Wiley&Sons, 2007, p.830 

6. Luc de Ghein: „MPLS Fundamentals”, Cisco Systems Inc., 2007, p.657 
7. I. Minei, J. Lucek: „MPLS-Enabled Applications: Emerging Developments 
     and New Technologies”, J.Wiley&Sons, 2011, p.608 
8. „Ethernet Service Deployment”, ALBEDO Telecom, 2011, p.347 

Efekty uczenia się: 

W1 / ma uporządkowana oraz poszerzoną i pogłębioną  wiedzę z zakresu roli modeli 
OSI, TCP/IP i NGN  w analizie technik transmisyjnych i komutacyjnych w sieciach 
telekomunikacyjnych / K_W09, K_W24     

W2 / posiada podstawową znajomość klasycznych technik komunikacyjnych w sieciach 
MAN i WAN oraz zna i rozumie zaawansowane procedury stosowane w sieciach 
/ K_W10, K_W24  

W3 / zna zasady i mechanizmy wykorzystania technik komunikacyjnych w sieciach oraz 
ma pogłębioną wiedzę z zakresu wykorzystania nowoczesnych technik 
komunikacyjnych w sieciach  / K_W10, K_W24 

W4 / orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych systemów i sieci 
telekomunikacyjnych / K_W09, K_W17, K_W19 

U1 / rozumie znaczenie różnych modeli w analizie technik komunikacyjnych, 
transmisyjnych i komutacyjnych w sieciach / K_ U09, K_U18  

U2 / potrafi wykorzystać klasyczne i szerokopasmowe techniki komunikacyjne w 
procesie analizy, projektowania oraz badania sieci telekomunikacyjnych / K_U01, 
K_U07, K_U09, K_U11, K_U12, K_U17, K_U18 

U3 / potrafi pozyskiwać oraz integrować uzyskane informacje niezbędne do 
opracowania i prezentacji zadania z zakresu klasycznych i szerokopasmowych 
technik komunikacyjnych / K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U21 

K1 / posiada kompetencje w zakresie formułowania i przekazywania opinii dotyczących 
osiągnięć technicznych oraz aspektów pozatechnicznych w obszarze systemów i 
sieci telekomunikacyjnych / K_K02, K_K07 

K2 / ma świadomość współodpowiedzialności w pracy zespołowej przy rozwiązywaniu 
zadań z zakresu systemów i sieci telekomunikacyjnych / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu 

Ćwiczenia laboratoryjne są zaliczane na podstawie: ocen z kolokwium wstępnego oraz 
ocen z opracowanego sprawozdania, 
Seminarium zaliczane są na podstawie aktywności i dyskusji w trakcie zajęć,  
Egzamin jest prowadzony w formie pisemnej (opracowanie tekstowe zadania przez 
podgrupę) i ustnej (indywidualna prezentacja zadania - edytor PowerPoint), 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych oraz 
seminaryjnych 
Efekty W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, K1, K2 sprawdzane są w ramach zajęć 
seminaryjnych oraz egzaminu, 
Efekty W2, W3, U1, U2, K2 sprawdzane są w ramach zajęć laboratoryjnych 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
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Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 26 
2. Udział w laboratoriach / 12 
3. Udział w ćwiczeniach / - 
4. Udział w seminariach  / 6 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 13 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 6 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / -. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 6 
9. Realizacja projektu / -  
10. Udział w konsultacjach / 2 
11. Przygotowanie do egzaminu / 6 
12. Przygotowanie do zaliczenia / - 
13. Udział w egzaminie / 1 

  
Kształcenie umiejętności naukowych: …75.. godz./ 2,5 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: …47. godz./ 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA MODUŁU 

Nazwa modułu: 
Podstawy bezpieczeństwa 

informacyjnego 
Basis of the information security 

 

Kod modułu: WELELWSJ-PBI 

Język wykładowy: polski 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie MON 

Rodzaj modułu: specjalistyczny 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 12/+, C 8/z L 8/z, S 2/z 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Moduły 
wprowadzające: 

Matematyka / Problem faktoryzacji liczb wielkich. 
Systemy i sieci telekomunikacyjne / Przetwarzanie, przesyłanie i przechowywanie 
informacji w sieci telekomunikacyjnej. 

Program: 
Semestr: VII 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr inż. Mirosław POPIS 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za moduł 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis modułu: 
Przedmiot obejmuje unormowania prawne dotyczące informacji niejawnej oraz 
identyfikuje zagrożenia dla informacji i podstawowe metody przeciwdziałania atakom na 
wiadomości. 

Pełny opis modułu 
(treści programowe): 

I. Wykłady z wykorzystaniem prezentacji komputerowej: 

1. Podstawowe pojęcia i istota bezpieczeństwa informacyjnego, organizacyjno – prawne 
problemy ochrony informacji,  Kryteria oceny bezpieczeństwa systemu. Certyfikacja 
urządzeń i systemów teleinformatycznych, 2 godz. 

3. Przeciwdziałanie zagrożeniom informacji - usługi bezpieczeństwa, 6 godz. 

4.Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych, 2 godz. 

6. Nowoczesne techniki ochrony systemów informacyjnych. Kolokwium zaliczeniowe, 2 
godz. 

II. Ćwiczenia – audytoryjne zajęcia na których studenci rozwiązują różnorodne zadania z 
zakresu kryptoanalizy. 

1. Elementy kryptoanalizy, 6 godz. 

2. Usługi bezpieczeństwa informacyjnego – 2 godz. 

III. Laboratorium - praktyczne badanie usług kryptograficznych: 

1. Szyfry klasyczne – 2 godz. 

2. Szyfry symetryczne – 2 godz. 

3. Szyfry asymetryczne – 2 godz. 

4. Użytkowanie podpisu cyfrowego – 2 godz. 

IV. Seminarium: 

1. Metody przeciwdziałania atakom na informację  – 2 godz. 
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Literatura: 

Podstawowa:   

1. M. Popis, Elementy bezpieczeństwa informacji, WAT 2017 
2. M. Popis, D. Laskowski, Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa 

informacyjnego, WAT Warszawa 2013 
3. W. Stallings: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych - Matematyka 

szyfrów i technik kryptologii, Helion 2012 

uzupełniająca: 

1. W. Oszywa, Ochrona informacji w systemach łączności i informatyki - skrypt WAT 
2000 

2. C. Kościelny, M. Kurkowski, M. Srebrny: Kryptografia teoretyczne podstawy 
i praktyczne zastosowania, Wydawnictwo PJWSTK 2009 

Efekty kształcenia: 

W1 / Student zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach 
telekomunikacyjnych z obszaru bezpieczeństwa informacji / K_W07 

W2 / Ma pogłębioną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji w systemach 
telekomunikacyjnych / K_W10 

U1 / Potrafi wykorzystać poznane metody i algorytmy z zakresu bezpieczeństwa 
systemów informacyjnych do realizacji projektów w obszarze telekomunikacji K_U06 

K1 / Potrafi odpowiednio określić priorytety dla realizacji zabezpieczeń w systemach 
informacyjnych / K_K04 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia przez  

studenta zakładanych 
efektów kształcenia): 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: kolokwium 

Ćwiczenia audytoryjne: zaliczane są na podstawie aktywności w czasie rozwiązywania 
zadań 

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z kolokwiów wejściowych i 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 

Seminarium zaliczane jest na podstawie: ocen z prezentacji  

Efekty W1, W2, U1, K1 sprawdzane są w trakcie kolokwium, laboratorium i seminarium. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 12 
2. Udział w laboratoriach / 8 
3. Udział w ćwiczeniach / 8 
4. Udział w seminarium  / 2 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 4 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 4 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 2  
9. Realizacja projektu / ….. 
10. Udział w konsultacjach / 4 
11. Przygotowanie do egzaminu / ….. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 
13. Udział w egzaminie / ….. 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 godz./ 2 ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+10): 32 godz./ 0,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową:  50 godz. / 1,5 ECTS 

  



Karty Informacyjne Przedmiotów Specjalistycznych – Eksploatacja systemów łączności – JSM MON 
 
 

56 | S t r o n a  
2020 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Urządzenia  

radiokomunikacyjne 1 
Radiocommunication devices 1 

Kod przedmiotu: WELELWSJ -UR1 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia specjalistycznego 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 8/+, C 6/ -, L 16/ + 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Układy analogowe / wymagania wstępne: wzmacniacze selektywne, wzmacniacze 
mocy, pętla sprzężenia fazowego. 
Układy cyfrowe / wymagania wstępne: cyfrowa reprezentacja informacji, układy 
sekwencyjne. 
Podstawy modulacji i detekcji / wymagania wstępne: klasyfikacja i oznaczenia rodzajów 
modulacji, modulacja amplitudy, modulacja częstotliwości, modulacje PCM i delta. 
Podstawy radiokomunikacji i teorii anten/ wymagania wstępne: ogólne zasady budowy 
nadajników radiokomunikacyjnych, współpraca nadajnika i odbiornika z linią 
przesyłową i anteną. 
Technika emisji i odbioru / wymagania wstępne: rozwiązania modulatorów, zasady 
budowy odbiorników radiokomunikacyjnych, preselektor, tory pośredniej częstotliwości 
odbiornika. 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: mgr inż. Robert Krawczak 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

Przeznaczenie, ogólna budowa, ukompletowanie urządzeń radiokomunikacyjnych. 
Rozwiązania układowe stosowane w urządzeniach radiokomunikacyjnych. Podstawowe 
układy automatyki. Parametry, budowa i zasada działania radiostacji oraz wybranych 
urządzeń radiokomunikacyjnych COTS. Obsługa i pomiar parametrów radiomodemów. 
Obsługa i pomiar parametrów radiostacji cyfrowej małej mocy. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Rozwiązania układowe stosowane w urządzeniach radiokomunikacyjnych. / 2 / 
Podstawowe bloki i ich funkcje, podstawowe układy automatyki – regulacji poziomu, 
stabilizacji i korekcji częstotliwości, tłumienia zakłóceń impulsowych, blokowania toru 
akustycznego przy braku sygnału korespondenta, poszukiwania i podstrajania 
częstotliwości roboczej. Wybrane realizacje modułów TRANSEC i COMSEC. 

2. Radiostacje analogowe UKF. Radiostacje cyfrowe UKF pierwszej generacji / 2 / 
Parametry, budowa i zasada działania R173 i R3501. 

3. Radiostacje cyfrowe UKF drugiej i trzeciej generacji. / 2 / Parametry, budowa i zasada 
działania PR4G (TRC9200/TRC9500) i F@stNet 
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4. Wybrane urządzenia radiokomunikacyjne COTS. / 2 / Parametry, budowa i zasada 
działania urządzeń radiomodemowych i zdalnego sterowania. 

Ćwiczenia 

1. Zasada działania radiostacji na postawie wybranych schematów blokowych. / 2 / 
Praca indywidualna z wybranymi schematami R173 i R3501.  

2. Rola modułów TRANSEC i COMSEC w radiostacjach cyfrowych. / 2 / Praca 
indywidualna ze schematami TRC9200/TRC9500.  

3. Analiza zasady działania radiomodemów. / 2 / Praca zespołowa ze schematami 
urządzeń radiomodemowych.  

Laboratoria 

1. Konfiguracja i pomiar parametrów radiomodemów jednokanałowych. / 4 / 
Przygotowanie urządzeń i konfigurowanie węzłów. Dobór parametrów i 
programowanie radiomodemów. Praca jednokanałowa i dwukanałowa. Pomiar 
wybranych parametrów radiomodemów. 

2. Obsługa i pomiar parametrów radiostacji cyfrowej małej mocy. / 4 / Przygotowanie 
radiostacji, konfiguracja stanowiska, pomiar wybranych parametrów. 

3. Konfiguracja i pomiar parametrów radiomodemów FH. / 4 / Przygotowanie i 
programowanie urządzeń. Budowa łącz P-P z wykorzystaniem radiomodemów FH. 
Monitorowanie 
i pomiar parametrów. Wykorzystanie urządzeń radiomodemowych do adresowanej 
wymiany danych. 

4. Konfiguracja i praca radiostacji rodziny PR4G w trybie CNR. /4/ Programowanie 
radiostacji w trybie CNR, zapoznanie z oprogramowaniem TRC9721, realizacja 
procedury OTAR, transmisja danych w trybie CNR. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. „Radiostacja R-173 i odbiornik radiowy R-173P”, MON, 1989 

2. „Radiostacja R-3501: opis techniczny i eksploatacja”, SG WP, 1998 

3. J. Michalak, J. Udrycki,  „PR4G. System łączności szczebla taktycznego”, WAT, 2001 

Uzupełniająca: 

1. ETSI, „EN 300 086 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM); Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF 
connector intended primarily for analogue speech", 2009 

2. ETSI, „EN 300 113 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data 
(and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having 
an antenna connector", 2009 

Efekty uczenia się: 

W1 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji pod-stawowego 
sprzętu i urządzeń łączności i informatyki stosowanego w wojskowych systemach 
łączności i informatyki, ich wzajemnej współpracy oraz konfiguracji / K_W10, K_W23, 
K_W24 

U1 / Potrafi zastosować elementarne metody cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz 
zna budowę i działanie urządzeń telekomunikacyjnych / K_U08, K_U15 

K1 / Jest otwarty na nowości technologiczne i inicjatywę we wprowadzaniu nowych 
technik i technologii z zakresu telekomunikacji w SZ RP / K_K01, K_K06 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia. 
Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie odpowiedzi ustnych i sprawdzianów. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie sprawozdania zawierającego opis 
poprawnie i zgodnie z instrukcją wykonanego ćwiczenia. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia są pozytywne efekty uzyskane na laboratorium 
oraz podczas realizacji ćwiczeń audytoryjnych. 
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Osiągnięcie efektu W1 i U1 weryfikowane jest wykonaniem ćwiczeń laboratoryjnych 
wraz 
z wnioskami w formie sprawozdania, umiejętności analizy schematu podczas ćwiczeń 
oraz podczas testu zaliczającego. 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 8 
2. Udział w laboratoriach / 16 
3. Udział w ćwiczeniach / 6 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 8 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 12 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 16 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 8 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 16 godz./0,53 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 32 godz./1,06 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 66 godz./2,2 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 46 godz./1,53 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Zaawansowane przetwarzanie 

sygnałów 
Advanced Signal Processing 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-ZPS 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14+/, C 0/, L 8+/, P 8+/, S 0/  
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka: podstawy statystyki, momenty statystyczne, równania liniowe, estymatory. 
Podstawy telekomunikacji / procesy telekomunikacyjne, miary i sposoby oceny jakości 
transmisji, 
Podstawy przetwarzania sygnałów/ próbkowanie sygnałów, twierdzenie Shannona, 
układy liniowe  
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów/ analiza widmowa, FFT, analiza korelacyjna, układy 
adaptacyjne 
Podstawy radiokomunikacji/ charakterystyki i parametry anten, podstawy propagacji fal 
radiowych 
Podstawy telekomunikacji/ układy odbiorcze i nadawcze, tor pośredniej częstotliwości, 
modulacja sygnałów. 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr hab. inż. Jerzy Łopatka 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

W ramach wiadomości wstępnych omawiane są grupy metod widmowej analizy 
sygnałów. Następnie przedstawiane jest modelowanie sygnałów, w tym: modele AR, MA 
i ARMA oraz dobór struktury i rzędu modelu. Później charakteryzowane są 
parametryczne i nieparametryczne metody estymacji widma sygnałów. 
Kolejna grupa tematów to podstawy przetwarzania obrazów, formaty zapisu obrazów 
oraz parametry obrazów i ich korekcja. 
Następne tematy związane są z przetwarzaniem obrazów za pomocą transformaty 
cosinusowej oraz dwuwymiarowej transformaty Fouriera. 
Na koniec omawiane jest projektowanie filtrów dwuwymiarowych oraz przetwarzanie 
sygnałów dwuwymiarowych. 
W ramach projektu studenci opracowują analizator sygnałów mowy. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Wiadomości wstępne, 1 godz.  

2. Modelowanie sygnałów, modele AR, MA i ARMA. Dobór struktury i rzędu 
modelu, 2 godz. 

3. Parametryczne i nieparametryczne metody estymacji widma sygnałów, 2 godz. 

4. Podstawy przetwarzania obrazów, 1 godz. 
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5. Formaty zapisu obrazów, 1 godz. 

6. Parametry obrazów i ich korekcja, 2 godz. 

7. Transformata cosinusowa, 1 godz. 

8. Dwuwymiarowa transformata Fouriera, 1 godz. 

9. Projektowanie filtrów dwuwymiarowych, 2 godz. 

10. Przekształcanie sygnałów dwuwymiarowych, 1 godz. 

Laboratoria  

1. Estymacja wysokiej rozdzielczości, 4 godz. 

2. Przetwarzanie sygnałów dwuwymiarowych, 4 godz. 

Projekt  

1. Analizator sygnałów mowy, 8 godz. 

Literatura: 

Podstawowa:  

1. T. P. Zieliński, Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów w Telekomunikacji, 2014 

2. B. Mrożek, Z. Mrożek, MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie III, 
2010 

3. A. Dąbrowski, Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych, 
2000 

Uzupełniająca: 

4. S.V. Vaseghi, Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction, 2000. 

Efekty uczenia się: 

W1 Student zna zaawansowane metody przetwarzania sygnałów w systemach 
telekomunikacyjnych, w tym metody operujące w dziedzinie transformat oraz czasu/ 
K_W03, K_W04. 

W2 Student na uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie 
modelowania sygnałów i estymacji wysokiej rozdzielczości oraz przetwarzania 
sygnałów dwuwymiarowych/ K_W01. 

U1 Student 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 / K_U01; 

U2 Student potrafi dokonać analizy sygnałów zdeterminowanych i losowych oraz 
systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując 
techniki cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe/K_U07. 

U3 Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić symulację i pomiary charakterystyk 
elementów przetwarzających sygnały telekomunikacyjne/K_U09. 

K1 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty skutki 
działalności inżyniera w obszarze elektroniki, telekomunikacji i związaną z tym 
odpowiedzialność za podejmowane decyzje/ K_K01. 

K2 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania / K_K03. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia 
Laboratorium – wstępne kolokwium i sprawozdanie z każdego wykonanego ćwiczenia. 
Projekt – przedstawienie projektu na ostatnich zajęciach. 
Zaliczenie – w formie testu, można przystąpić pod warunkiem zaliczenia laboratorium. 
Ocena końcowa uwzględnia oceny uzyskane na zajęciach laboratoryjnych. 
efekty W1, W2, U1, U2, K1, K2 - sprawdzenie na laboratoriach; 
efekty W1, W2, U1, U2 – zaliczenie sprawozdania z laboratorium; 
efekty W1, W2, U1, U2, U3, K1 – zaliczenie projektu; 
efekty W1, W2, U1, U2 – sprawdzenie podczas zaliczenia. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS) 
1. Udział w wykładach  / …14.. 
2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych  / 0.. 
3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych  / 8….. 
4. Udział w ćwiczeniach projektowych  / 8….. 
5. Udział w seminariach  / …0.. 
6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / …10.. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych /0….. 
8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 6….. 
9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 6….. 
10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0….. 
11. Udział w konsultacjach  / …4.. 
12. Przygotowanie do egzaminu / 0….. 
13. Przygotowanie do zaliczenia /4….. 
14. Udział w egzaminie / …0.. 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 
60….. godz. /…2..ECTS,  przyjęto …2.. ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): …34.. godz./1…..ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową (1÷10):    52.. godz./1,7…..ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Sieci IP w zastosowaniach 

wojskowych 
IP Technology for Military 

Communications 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-SIPzw 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 12/x, C -/ -, L 16/ +, P -/ -, S 2/ + 
razem: 30 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Systemy i sieci telekomunikacyjne 1, 2/ wymagania wstępne: znajomość modelu 
ISO/OSI. 

Systemy i techniki dostępowe / wymagania wstępne: podstawowa znajomość systemu 
Linux, umiejętność konfiguracji stacji roboczych do pracy w sieci LAN. 

Program: 

Semestr: VI 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: ppłk dr inż. Jarosław KRYGIER 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

W ramach przedmiotu omówione zostanie wykorzystanie protokołów 
telekomunikacyjnych stosowanych w wojskowych sieciach teleinformatycznych. 
Omówione zostaną protokoły ze stosu TCP/IP, takie jak: IPv4, IPv6, TCP, UDP, RIP, 
OSPF, BGP, IPsec, ICMP, ARP. W ramach zajęć laboratoryjnych przeprowadzona będzie 
konfiguracja urządzeń sieciowych oraz analiza działania omawianych protokołów. W 
ramach seminarium ćwiczone będzie zarządzanie adresacją IP w kontekście wojskowych 
sieci teleinformatycznych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady /metody dydaktyczne: wykład wspierany prezentacjami komputerowymi 

1. Istota funkcjonowania wojskowych sieci teleinformatycznych opartych na stosie 
TCP/IP. / 2g 

2. Właściwości protokołu IPv4/6. / 2g 

3. Zarządzanie adresacją w wojskowych sieciach IPv4/6. / 2g 

4. Wykorzystanie protokołów wspomagania transmisji pakietów IP. / 2g 

5. Routing w sieciach wojskowych opartych na protokole IP. / 2g 

6. Sterowanie przepływem i przeciążeniami w sieci teleinformatycznej. Funkcjonowanie 
protokołów warstwy transportowej. Elementy bezpieczeństwa w wojskowych 
sieciach IP (na przykładzie architektury IPsec). / 2g 

Laboratoria / metody dydaktyczne: praca w podgrupach na stanowiskach 
laboratoryjnych pod nadzorem nauczyciela akademickiego 

1. Konfiguracja urządzeń sieciowych i analiza działania protokołu IPv4/IPv6. /4g 

2. Konfiguracja urządzeń sieciowych i analiza działania routingu statycznego i 
dynamicznego (protokół RIP). / 4g 
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3. Konfiguracja urządzeń sieciowych i analiza działania routingu statycznego i 
dynamicznego (protokół OSPF, BGP). / 4g 

4. Konfiguracja urządzeń sieciowych i analiza działania IPsec. Analiza mechanizmów 
sterowania przepływem i przeciążeniami w sieci IP.  / 4g 

Seminaria / metody dydaktyczne: praca w sali dydaktycznej nad zadaniami 

1. Zarządzanie adresacją IP w wojskowych sieciach teleinformatycznych. / 2g 

Literatura: 

Podstawowa:  

1. Kevin R. Fall, W. Richard Stevens: TCP/IP od środka. Protokoły. Wyda-nie II, Helion, 
2013 

2. B. Hartpence: Routing i switching. Praktyczny przewodnik, Helion, 2013 

3. H. Osterloh: TCP/IP. Szkoła programowania, Helion 2006 

4. K. S. S. Siyan, T. Parker: TCP/IP Księga eksperta, Helion, 2002 

Uzupełniająca: 

1. Zalecenia RFC dotyczące stosu protokołów TCP/UDP/IP dostępne na stronie: 
www.ietf.org 

Efekty uczenia się: 

W1 / posiada wiedzę z zakresu organizacji stosu protokołów dla wojskowych sieci 
teleinformatycznych; W_28B_06 

W2 / posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania wybranych protokołów warstwy łącza 
danych, sieciowej i transportowej; W_28B_06 

U1 / posiada umiejętność zarządzania adresacją IP oraz konfiguracji wojskowych 
urządzeń sieciowych do pracy z wybranymi protokołami; U_28B_03, U_28B_07 

U2 / posiada umiejętność rozwiązania problemów w funkcjonowaniu wojskowych sieci 
teleinformatycznych na podstawie analizy protokołów; U_28B_03, U_28B_07 

K1 / ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia 
kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju urządzeń i 
sieci teleinformatycznych; K_28B_01; 

K2 / jest otwarty na nowości technologiczne i inicjatywę we wprowadzaniu nowych 
technik i technologii z zakresu urządzeń i sieci teleinformatycznych w systemach 
wojskowych; K_28B_02 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu w formie pisemnej. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: nie dotyczy. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z kolokwiów wstępnych i ocen 
ze sprawozdań. 
Seminarium zaliczane jest na podstawie: ocen z realizacji zadań w czasie seminarium. 
Egzamin przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej: rozwiązanie zadań 
problemowych. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i 
seminarium 

Osiągnięcie efektu W1, W2 – weryfikowane jest poprzez egzamin, kolokwia wejściowe 
podczas ćwiczeń laboratoryjnych. 

Osiągnięcie efektu U1, U2 – sprawdzone jest poprzez ocenę sprawozdań z ćwiczeń 
laboratoryjnych. 

Osiągnięcie efektu K1 – sprawdzone jest poprzez ocenę umiejętności poszukiwania 
wiedzy w celu przygotowania się do seminarium i egzaminu. 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 76-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 
61-75%. 



Karty Informacyjne Przedmiotów Specjalistycznych – Eksploatacja systemów łączności – JSM MON 
 
 

64 | S t r o n a  
2020 

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 45-60%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 30-44%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie niższym niż 30%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 12 

2. Udział w laboratoriach /16 

3. Udział w ćwiczeniach / 0 

4. Udział w seminariach / 2 

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 24 

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 38 

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 10 

9. Realizacja projektu / 0 

10. Udział w konsultacjach / 4 

11. Przygotowanie do egzaminu / 10 

12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 

13. Udział w egzaminie / 4 
 
Zajęcia praktyczne: 18 godz./ 0.5 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 64 godz./ 2 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 30 godz./ 1 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 40 godz./ 2 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Systemy i usługi multimedialne 
w zastosowaniach wojskowych 

Military applications of multimedia 
systems and services 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-SIUMZW 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 12/+, L 16/ +, S 2/ + 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Technika i urządzenia multimedialne w wojskowych sieciach telekomunikacyjnych / 
wymagania wstępne: znajomość wykorzystania techniki multimedialnych w wojskowych 
sieciach telekomunikacyjnych. 
Sieci IP w zastosowaniach wojskowych / wymagania wstępne: znajomość 
podstawowych technik sieciowych wykorzystywanych w wojskowych sieciach 
teleinformatycznych. 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

W ramach przedmiotu omówione zostaną podstawy organizacji i realizacji systemów 
multimedialnych w zastosowaniach wojskowych. Przedstawione zostaną technologie i 
narzędzia dla realizacji systemów multimedialnych. Omówione zostaną podstawowe 
usługi multimedialne ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji wojskowych systemów 
łączności. Przedstawiona zostanie koncepcja sieci z efektywną dystrybucją danych 
multimedialnych CDN. Omówione zostaną metody adaptacyjnego strumieniowania 
wideo. Zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia jakości transmisji multimedialnej. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady /metody dydaktyczne: wykład wspierany prezentacjami komputerowymi 

1.  Architektura współczesnych systemów multimedialnych. Odtwarzanie 
informacji w systemach multimedialnych. Systemy multimedialnych 
usług interaktywnych. / 2g / Omówienie elementów architektury 
systemu multimedialnego, charakterystyka metod archiwizacji, 
dostarczania i udostępniania informacji multimedialnej. 

 

2.  Elementy przekazu multimedialnego. Multimedialne bazy danych. 
Synchronizacja usług w systemie multimedialnym. Koncepcja sieci z 
efektywną dystrybucją danych multimedialnych CDN. / 2g / Omówienie 
składników informacji multimedialnej, charakterystyka funkcjonowania 
multimedialnej bazy danych. 

 

3.  Protokoły transportowe usług multimedialnych - RTP, RTCP, RTSP, 
HTTP. Metody adaptacyjnego strumieniowania wideo. / 2g / 
Charakterystyka i właściwości protokołów usług multimedialnych. 
Omówienie usług multimedialnych wojskowych sieci łączności. 
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4.  Sygnalizacja w systemach multimedialnych - H.323, SIP. /4 g / 
Omówienie protokołów sygnalizacji wykorzystywanych w wojskowych 
aplikacjach systemów multimedialnych. 

 

5.  Jakość transmisji multimedialnej. Przyczyny utraty jakości. Metody 
badania i oceny jakości. /2 g / Omówienie problematyki jakości 
realizacji usług multimedialnych w wojskowych sieciach łączności. 

 

Laboratoria /metody dydaktyczne: praca w podgrupach na stanowiskach 
laboratoryjnych pod nadzorem nauczyciela akademickiego 

1.  Analiza protokołów sygnalizacji w systemach multimedialnych. / 4 godz. 

2.  Badanie jakości transmisji multimedialnej metodą PESQ. / 4 godz. 

3.  Badanie jakości transmisji multimedialnej metodą logatomową. / 4 godz. 

4.  Strumieniowanie informacji multimedialnej z wykorzystaniem 
protokołów HTTP i RTSP. / 

4 godz. 

 

Seminaria /metody dydaktyczne: referowanie przez studentów sposobu rozwiązania 
zadania i uzyskanych wyników 

1.  Platformy komunikacji multimedialnej – możliwości, usługi. / 2 godz. 
 

Literatura: 

Podstawowa:   
1. Bartosz Antosik, Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie 

rzeczywistym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010. 
2. Marek Bromirski, Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP, Wydawnictwo BTC, 2006. 
3. Richard Schaphorst, Videoconferencing and Videotelephony, Artech House, 1999. 

4. E. Mikóczy, IPTV and Multimedia Services, Informatica, 2012. 

Uzupełniająca: 
1. Olivier Hersent, Beyond VoIP Protocols, Wiley, 2005. 

Efekty uczenia się: 

W1 / ma wiedzę z zasad funkcjonowania systemów multimedialnych, architektury 
systemów multimedialnych / K_W03, K_W09 

W2 / zna techniki pobierania treści multimedialnych / K_W12 

W3 / ma wiedzę z zakresu funkcjonowania wybranych protokołów sygnalizacji i 
sterowania transmisją multimedialną / K_W10 

W4 / zna architekturę, protokoły i zasady funkcjonowania systemów wspierania jakości 
usług multimedialnych / K_W12 

U1 / potrafi wskazać etapy komunikacji multimedialnej / K_U07, K_U14 

U2 / zdoła zaproponować protokół sygnalizacyjny i transportowy dla różnych typów 
usług multimedialnych / K_U10, K_U11 

U3 / jest w stanie przeprowadzić ocenę jakości dla wybranych usług multimedialnych / 
K_U07, K_U09 

U4 / potrafi skonfigurować system multimedialny w zakresie świadczenia usługi VoIP 
oraz usługi strumieniowania wideo / K_U13, K_U14, K_U16 

K1 / ma świadomość potrzeby rozwijania wiedzy w obszarze systemów multimedialnych/ 
K_K01, K_K02, K_K07 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z kolokwiów wstępnych i ocen 
ze sprawozdań. 
Seminarium zaliczane jest na podstawie: oceny za przygotowaną i wygłoszoną 
prezentację. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie kolokwium końcowego. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie laboratoriów oraz seminarium. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, W4 - weryfikowane jest poprzez ocenę kolokwiów 
wejściowych w czasie laboratoriów oraz zaliczenia 
Osiągnięcie efektu U1, U2, U3, U4 - sprawdzone jest poprzez ocenę sprawozdań z 
ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocenę z przygotowanej i wygłoszonej prezentacji 
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Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzone jest poprzez ocenę umiejętności poszukiwania 
wiedzy w celu przygotowania się do laboratoriów, seminariów i zaliczenia 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 12 

2. Udział w laboratoriach / 16 

3. Udział w ćwiczeniach / ….. 

4. Udział w seminariach / 2 

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 14 

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 12 

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / ….. 

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 4 

9. Realizacja projektu / ….. 

10. Udział w konsultacjach / 4 

11. Przygotowanie do egzaminu / ….. 

12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 

13. Udział w egzaminie / ….. 

Zajęcia praktyczne: 0 godz./ 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 28 godz./ 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 60 godz./ 2 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 34 godz./ 1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Urządzenia  

radiokomunikacyjne 2 
Radiocommunication devices 2 

Kod przedmiotu: WELELWSJ -UR2 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia specjalistycznego 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 8/+, C 6/ -, L 16/ + 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Układy analogowe / wymagania wstępne: wzmacniacze selektywne, wzmacniacze 
mocy, pętla sprzężenia fazowego. 
Układy cyfrowe / wymagania wstępne: cyfrowa reprezentacja informacji, układy 
sekwencyjne. 
Podstawy modulacji i detekcji / wymagania wstępne: klasyfikacja i oznaczenia rodzajów 
modulacji, modulacja amplitudy, modulacja częstotliwości, modulacje PCM i delta. 
Podstawy radiokomunikacji i teorii anten/ wymagania wstępne: ogólne zasady budowy 
nadajników radiokomunikacyjnych, współpraca nadajnika i odbiornika z linią 
przesyłową i anteną. 
Technika emisji i odbioru / wymagania wstępne: rozwiązania modulatorów, zasady 
budowy odbiorników radiokomunikacyjnych, preselektor, tory pośredniej częstotliwości 
odbiornika. 
Urządzenia radiokomunikacyjne 1 / wymagania wstępne: przeznaczenie, ogólna 
budowa, rozwiązania układowe, podstawowe układy automatyki. 

Program: 

Semestr: VIII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: mgr inż. Robert Krawczak 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

Zaawansowane układy automatyki. Wykorzystanie techniki SDR. Radiostacje KF. 
Urządzenia radioliniowe. Urządzenia radiotelefoniczne i odbiorniki radiowe. Badanie 
sprzęgacza radiostacji. Badanie układów BITE. Zapoznanie z radiostacjami 
definiowanymi programowo. Konfiguracja i wykorzystanie radiostacji do transmisji 
danych. 
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Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Zaawansowane układy automatyki. / 2 / Budowa i zasada działania układów RAKE, 
LQA, ALE, (A)APM, AFH, CTCSS/DCS, ACM, ADR, BITE. Urządzenia wielokanałowe i 
wielozakresowe. Wykorzystanie techniki SDR. 

2. Radiostacje KF / 2 / Parametry, budowa i zasada działania FALCON, RKS-8000 i RKP-
8100. 

3. Urządzenia radioliniowe. / 2 / Parametry, budowa i zasada działania RL-432A i R-
450A. 

4. Klasyczne i specjalizowane odbiorniki radiowe. Urządzenia radiotelefoniczne. / 2 / 
Parametry, budowa i zasada działania wybranych urządzeń. 

Ćwiczenia 

1. Analiza zasady działania zaawansowanych układów automatyki. / 2 / Praca 
indywidualna z wybranymi schematami. 

2. Radiostacje krótkofalowe i urządzenia radioliniowe. / 2 / Praca indywidualna z 
wybranymi schematami.  

3. Odbiorniki radiowe i urządzenia radiotelefoniczne. / 2 / Praca zespołowa z wybranymi 
schematami.  

Laboratoria 

1. Badanie sprzęgacza radiostacji. / 4 / Konfiguracja stanowiska, pomiary mocy 
wyjściowej 
i VSWR. 

2. Badanie układów BITE urządzenia radiokomunikacyjnego. / 4 / Przygotowanie i 
zaprogramowanie urządzenia, konfiguracja stanowiska, diagnostyka urządzenia i 
pomiar wybranych parametrów z wykorzystaniem BITE. 

3. Konfiguracja i praca radiostacji F@stnet w trybie I-MUX. / 4 / Programowanie 
radiostacji w trybie I-MUX, pakietowa transmisja danych w trybie I-MUX. 

4. Zapoznanie z radiostacjami definiowanymi programowo. /4/ Praca na symulatorze 
radiostacji rodziny FALCON III. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. J. Kwiatosz, „Łączność troposferyczna”, WAT, 1991 

2. B. Uljasz, „Radiostacje krótkofalowe rodziny FALCON”, WAT,  2006 

Uzupełniająca: 

1. „VHF/UHF Digital Wideband Receiver EM 550”, Rohde&Schwarz, 2006 

2. „EM510 HF Digital Wideband Receiver”, Rohde&Schwarz, 2007 

3. „Skrócony opis techniczny radiostacji RKP-8100”, CTM, 2008 

4. „Radiostacja krótkofalowa RKS-8000”, CTM, 2008 

5. „R-450A radiolinia cyfrowa”, Transbit, 2008 

6. A.. Huseyin ,Cognitive Radio, „Software Defined Radio, and Adaptive Wireless 
Systems”, Springer, 2007 

Efekty uczenia się: 

W1 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji pod-stawowego 
sprzętu i urządzeń łączności i informatyki stosowanego w wojskowych systemach 
łączności i informatyki, ich wzajemnej współpracy oraz konfiguracji / K_W10, K_W23, 
K_W24 

U1 / Potrafi zastosować elementarne metody cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz 
zna budowę i działanie urządzeń telekomunikacyjnych / K_U08, K_U15 

K1 / Jest otwarty na nowości technologiczne i inicjatywę we wprowadzaniu nowych 
technik i technologii z zakresu telekomunikacji w SZ RP / K_K01, K_K06 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia. 
Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie odpowiedzi ustnych i sprawdzianów. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie sprawozdania zawierającego opis 
poprawnie i zgodnie z instrukcją wykonanego ćwiczenia. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia są pozytywne efekty uzyskane na laboratorium 
oraz podczas realizacji ćwiczeń audytoryjnych. 
Osiągnięcie efektu W1 i U1 weryfikowane jest wykonaniem ćwiczeń laboratoryjnych 
wraz 
z wnioskami w formie sprawozdania, umiejętności analizy schematu podczas ćwiczeń 
oraz podczas testu zaliczającego. 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 8 
2. Udział w laboratoriach / 16 
3. Udział w ćwiczeniach / 6 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 8 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 12 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 16 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 8 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 16 godz./0,53 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 32 godz./1,06 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 66 godz./2,2 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 46 godz./1,53 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Wojskowe systemy łączności 

radiowej 
Military Radio Communications 

Systems 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-WSŁR 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/x, C 4/ -, L 12/ +, P -/ -, S -/ - 
razem: 30 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy telekomunikacji / definicja łańcucha telekomunikacyjnego, miary jakości 
transmisji, model kanału telekomunikacyjnego 

Podstawy Modulacji i Detekcji / podstawowe rodzaje modulacji i detekcji 
Modulacja i Detekcja / specjalizowane modemy stosowane w łączności radiowej 
Podstawy Radiokomunikacji/ podstawowe bloki funkcjonalne urządzeń 

radiokomunikacyjnych 
Propagacja Fal Elektromagnetycznych / Modele propagacyjne w scenariuszach 

wojskowych 

Program: 

Semestr: VIII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr hab. inż. Jarosław Michalak 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

Protokoły automatycznego nawiązania i utrzymania połączeń na falach krótkich. 
Zautomatyzowane systemy wymiany danych. System łączności radiowej STORCZYK-R. 
Sieci MANET. System cyfrowej łączności trankingowej. Bezprzewodowe sieci sensorowe 
specjalnego przeznaczenia. Wojskowe systemy łączności satelitarnej. Systemy łączności 
troposferycznej. 
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Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Wprowadzenie. Protokoły automatycznego nawiązywania i utrzymywania 
połączenia na falach krótkich – 2 godz.  

2. Zautomatyzowane systemy wymiany danych – 4 godz. 

3. Systemy jedno- i wielokanałowego dostępu radiowego – 2 godz. 

4. Systemy cyfrowej łączności trunkingowej – 2 godz. 

5. Systemy MANET – 2 godz. 

6. Systemy łączności troposferycznej i satelitarnej– 2godz. 

Ćwiczenia 

1 Wybrane zagadnienia zautomatyzowanej wymiany danych – 2godz 

2 Szacowanie bilansu łącza troposferycznego – 2 godz. 

Laboratoria 

1. Obsługa radiostacji KF i analiza protokołu ALE – 4godz. 

2. Obserwacja i pomiar parametrów sygnałów satelitarnych – 4godz. 

3. Bilans energetyczny łącza satelitarnego – 4godz. 

Literatura: 

Podstawowa:  

1. Michalak J.,Udrycki J., PR4G system łączności UKF szczebla taktycznego, 
WAT, Warszawa 2002 

2. Bogdan B., Krawczak R., Wrona T., Radiolinia RL-432/RL-432A, WAT, 
Warszawa 1999 

3. B. Uljasz, Łączność w zakresie KF, radiostacje rodziny RF-5200 FALCON, 
2001 

4. J. Kwiatosz, Łączność troposferyczna, 1991 

5. A.Wojnar, Systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej, 1989 

Uzupełniająca: 

1 Bruce R. Elbert, The Satellite Communication Applications Handbook, Artech 
House, Inc. 2004 

2 Paul Burns, Software Defined Radio for 3G, Artech House 2003 

3 Peter Stavroulakis, "TErrestrial Trunked RAdio - TETRA: A Global Security 
Tool" Springer; 1 edition (July 31, 2007) | ISBN:354071190 

4 W. Hołubowicz, P. Płóciennik, Systemy łączności bezprzewodowej, 1995 

5 K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, 2003 

6 Rappaport T.S. Wireless Communications. Prentice Hall 1996 

7 Eric E. Johnson Advanced high-frequency radio communication, 1997 

Efekty uczenia się: 

W1 / zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach elektronicznych lub 
telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji / K_W07 

W2 / ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w 
zakresie elektroniki, telekomunikacji oraz informatyki / K_W09 

W3 / ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i technologii 
stosowanych w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych / K_W12 

U1 / potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a 
także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie / K_U01 

U2 / potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; 
potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w 
założonym terminie / K_U02 

U3 / potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, 
zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie 
zawierające omówienie tych wyników / K_U03 
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U4 / potrafi zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty badawcze, w tym testowanie, 
symulację i pomiary charakterystyk a także ekstrakcję parametrów 
charakteryzujących rozwiązania techniczne systemów elektronicznych lub 
telekomunikacyjnych / K_U09 

U5 / potrafi integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, informatyki, telekomunikacji i 
innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów 
pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych) / K_U13 

U6 / potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia 
/ K_U18 

K1 / rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób / K_K01 

K2 / potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role / K_K03* 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest ponadto zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów: 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: średniej ocen z odpowiedzi; 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: średniej ocen ze sprawozdań pod 
warunkiem wszystkich pozytywnych 
efekty W1, W2,W3  sprawdzane są za pomocą kolokwium w czasie wykładu 
efekty W1, W2, U1 – sprawdzenie …… podczas egzaminu; 
efekty W1, W2, W3, U1, U2, U5, U6, K1, K2 sprawdzane są na kolokwium i podczas 
wypowiedzi w czasie ćwiczeń; 
efekty U3, U4, K2 sprawdzane są na laboratorium 
efekty W1, W2, W3, U1, U2 sprawdzane są w czasie egzaminu 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14 
2. Udział w laboratoriach / 12 
3. Udział w ćwiczeniach / 4 
4. Udział w seminariach  / …--.. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 24 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 20 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / …--.. 
9. Realizacja projektu / -- 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 10 
12. Przygotowanie do zaliczenia /  
13. Udział w egzaminie / 6 
 
Zajęcia praktyczne: 16….. godz./…0,5..ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 54….. godz./…1,8..ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 104….. godz./…3,4..ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 46….. godz./…1,5..ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Sieci teleinformatyczne 

systemów wsparcia dowodzenia 
Computer Networks for C4ISR 

Systems Support 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-STSWD 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/x, C -/ -, L 12/ +, P -/ -, S 4/ + 
razem: 30 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Sieci IP w zastosowaniach wojskowych/ wymagania wstępne: znajomość podstawowych 
technik sieciowych wykorzystywanych w wojskowych sieciach teleinformatycznych. 

Systemy i urządzenia komutacyjne / wymagania wstępne: znajomość podsystemu 
komutacyjnego PCŁU. 

Technika i urządzenia multimedialne w wojskowych sieciach telekomunikacyjnych / 
wymagania wstępne: znajomość zasad wykorzystania techniki VoIP w PCŁU. 

Program: 

Semestr: VIII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: ppłk dr inż. Jarosław KRYGIER, dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

W ramach modułu omawiane są elementy wykorzystywane w organizacji łączności 
przewodowej w wojskowych systemach łączności, a w szczególności urządzenia Węzła 
Teleinformatycznego (WTi), podsystemu cyfrowej łączności utajnionej (PCŁU, 
aparatowni RWŁC-10/T) i systemu łączności pokładowej FONET. Omawiane są 
podstawowe właściwości funkcjonalne, charakterystyki eksploatacyjno-techniczne oraz 
możliwości współpracy wyżej wymienionych systemów. W ramach zajęć laboratoryjnych 
przeprowadzona będzie praktyczna konfiguracja urządzeń w celu zapewnienia realizacji 
wybranych usług wojskowego systemu łączności. W ramach seminarium ćwiczone będzie 
przygotowanie do konfiguracji wybranych elementów wojskowych systemów 
przewodowych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady /metody dydaktyczne: wykład wspierany prezentacjami komputerowymi 

 

1. Struktura elementów PCŁU. Możliwości transmisyjne PCŁU. / 2 g / Omówienie 
interfejsów i standardów RWŁC-10/T oraz możliwości ich wykorzystania w ramach 
wojskowych sieci teleinformatycznych. 

2. Usługi komutacyjne dostępne w PCŁU. Współpraca z innymi systemami 
komutacyjnymi. / 2 g / Omówienie podsystemu komutacyjnego PCŁU, zasad 
numeracji, usług dodatkowych, a także możliwości współpracy z innymi systemami 
komutacyjnymi. 

3. Możliwości wykorzystania RWŁC-10/T do przenoszenia ruchu IP z innych systemów. 
/ 2 g / Omówienie elementów obsługujących ruch IP, wskazanie możliwych 
protokołów routingu, możliwości transmisyjnych.  
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4. Zadania Węzłów Teleinformatycznych (WTi) w zakresie realizacji wojskowych sieci 
teleinformatycznych. Struktura i charakterystyka urządzeń WTi. / 2 g / Omówienie 
struktury WTi oraz możliwości technicznych elementów WTi. 

5. Usługi i techniki sieciowe możliwe do wykorzystania dzięki WTi. Zasady konfiguracji 
sieci z wykorzystaniem urządzeń WTi. / 2 g / Omówienie usług sieciowych 
realizowanych przez WTi, sposobu budowy i konfiguracji sieci oraz integracji z innymi 
systemami. 

6. Architektura i możliwości systemu łączności pokładowej. Rola systemu łączności 
pokładowej w systemie łączności przewodowej. / 2 g / Omówienie właściwości 
funkcjonalnych łączności pokładowej oraz roli w systemie łączności i informatyki. 

7. Zasady konfiguracji i udostępniania wybranych usług systemu łączności pokładowej. 
/ 2 g / Omówienie metodyki konfiguracji usług w systemie łączności pokładowej. 

 

Laboratoria / metody dydaktyczne: praca w podgrupach na stanowiskach 
laboratoryjnych pod nadzorem nauczyciela akademickiego 

 

1. Zestawienie i konfiguracja sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem urządzeń WTi. 
Realizacja testów funkcjonalnych wybranych usług sieciowych. / 4 g / Analiza 
funkcjonowania sieci i usług sieciowych. 

2. Przygotowanie do pracy aparatowni RWŁC-10/T. /4 g / Przeprowadzenie czynności 
konfiguracyjnych w zakresie zapewnienia współpracy RWŁC-10/T z elementami 
węzła teleinformatycznego. Badanie dostępnych usług. 

3. Konfiguracja systemu łączności pokładowej do współpracy z elementami PCŁU oraz 
WTi. / 4 g / Przygotowanie systemu łączności pokładowej do współpracy z węzłem 
teleinformatycznym oraz PCŁU dla założonego scenariusza użycia. 

 

Seminaria / metody dydaktyczne: praca w sali dydaktycznej nad zadaniami 

 

1. Przygotowanie i omówienie danych konfiguracyjnych sieci teleinformatycznej 
realizowanej za pomocą WTi oraz sposobu integracji sieci z pozostałymi elementami 
systemu łączności. / 2 g / Prezentacja przygotowanych danych. 

2. Przygotowanie i omówienie danych konfiguracyjnych dla RWŁC-10/T. / 2 g / 
Prezentacja przygotowanych danych. 

Literatura: 

Podstawowa:  

1. Instrukcje eksploatacji urządzeń WTi, Teldat, 2019 

2. Kevin R. Fall, W. Richard Stevens: TCP/IP od środka. Protokoły. Wydanie II, Helion, 
2013 

3. Instrukcja eksploatacyjno-techniczna FONET, WB Electronics, 2018 

4. Opisy techniczne i instrukcje eksploatacji urządzeń aparatowni RWŁC-10/T, 2010-15 

Uzupełniająca: 

1. Hartpence Bruce: Routing i switching. Praktyczny przewodnik, Helion, 2013 

Efekty uczenia się: 

W1 – ma wiedzę dotyczącą możliwości technicznych urządzeń WTi oraz sposobu ich 
wykorzystania do budowy wojskowych sieci teleinformatycznych. / W_28B_02, 
W_28B_06  

W2 – ma wiedzę dotyczącą możliwości urządzeń RWŁC-10/T w zakresie komutacji, 
teletransmisji i transmisji ruchu IP oraz sposobu ich wykorzystania do budowy 
wojskowych sieci teleinformatycznych. / W_28B_02, W_28B_06 

W3 – ma wiedzę dotyczącą usług telekomunikacyjnych świadczonych na bazie WTi, 
PCŁU oraz systemu łączności pokładowej, ich jakości i bezpieczeństwa / 
W_28B_05 

U1 – potrafi skonfigurować urządzenia WTi oraz dokonać analizy funkcjonalnej 
realizowanych usług pod kątem identyfikacji i usuwania problemów sieciowych.  / 
U_28B_01 
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U2 – potrafi skonfigurować podsystem komutacyjny PCŁU oraz pod-system transmisji 
IP w RWŁC-10/T, a także rozwiązać typowe problemy pojawiające się podczas 
eksploatacji.  / U_28B_01 

U3 – potrafi oszacować zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wskazać 
sposoby ich minimalizacji. / U_28B_03  

K1 – ma świadomość potrzeby ciągłego utrzymania wiedzy w obszarze wojskowych 
sieci i systemów telekomunikacyjnych / K_28B_01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z kolokwiów wstępnych i ocen 
ze sprawozdań. 
Seminarium zaliczane jest na podstawie: oceny za przygotowane rozwiązanie zadanego 
problemu. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone na podstawie oceny z laboratorium. 
Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz seminarium. 

Osiągnięcie efektów W1, W2, W3 - weryfikowane jest poprzez ocenę kolokwiów 
wstępnych w czasie laboratoriów. 

Osiągnięcie efektów U1, U2, U3 - sprawdzane jest poprzez ocenę sprawozdań z ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz ocenę z seminarium. 

Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzone jest poprzez ocenę umiejętności poszukiwania 
wiedzy w celu przygotowania się do laboratoriów i seminarium. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14 

2. Udział w laboratoriach / 12 

3. Udział w ćwiczeniach / ….. 

4. Udział w seminariach / 4 

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 18 

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / ….. 

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 3 

9. Realizacja projektu / ….. 

10. Udział w konsultacjach / 4 

11. Przygotowanie do egzaminu / 8 

12. Przygotowanie do zaliczenia / ….. 
13. Udział w egzaminie / 4 
 
Zajęcia praktyczne: 0 godz./ 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 30 godz./ 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 59 godz./ 3 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 38 godz./ 2 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Zarządzanie wojskowymi 

systemami łączności 
Management 

of Military Systems 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-ZWSŁ 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, L 12/ +, S 4/ + 
razem: 30 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Sieci IP w zastosowaniach wojskowych / wymagania wstępne: znajomość 
podstawowych technik sieciowych wykorzystywanych w wojskowych sieciach 
teleinformatycznych. 
Systemy i usługi multimedialne w zastosowaniach wojskowych / wymagania wstępne: 
znajomość organizacji systemu multimedialnego, architektury systemu MM oraz 
elementów przekazu multimedialnego. 
Infrastruktura informacyjna federacyjnych systemów wsparcia dowodzenia/ 
wymagania wstępne: modele opisu architektury systemu oraz infrastruktura 
telekomunikacyjna systemu informacyjnego wsparcia dowodzenia. 

Program: 

Semestr: X 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr hab. inż. Dariusz Laskowski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Omawiane są współczesne techniki i technologie sieciowe z zakresu zarządzania 
lokalnymi oraz zdalnymi zasobami sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 
mających zastosowanie w Siłach Zbrojnych RP. 
Tematyka zajęć zawiera: specyfikację procesu zarządzania, projektowanie sieci, 
efektywne wykorzystanie stacji sieciowych (tj. centrala, router, serwer, itp.) i zasobów 
transportowych oraz komutowanie, trasowanie danych wewnątrz- i między domenowo 
wykorzystywanych systemach tj. Jasmin, Storczyk. 
Student nabędzie praktycznych umiejętności w zakresie pełnienia funkcji osób 
funkcyjnych komórek odpowiedzialnych za łączność i informatykę. 
W efekcie końcowym student: 
1) Zna zasady budowy i tworzenia architektury wojskowych systemów zarządzania 
sieciami telekomunikacyjnymi. 
2) Potrafi zastosować nabytą wiedzę teoretyczną w praktycznych zastosowaniach np.: 
konfiguracji stacji sieciowej, monitorowania ruchu w sieci łączności (telekomunikacyjnej 
i teleinformatycznej). 
3) Umie pozyskiwać informacje z literatury i łączyć uzyskane wyniki celem ich 
interpretacji lub precyzowania spostrzeżenia do postaci syntetycznych wniosków. 
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Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady /metody dydaktyczne: wykład wspierany prezentacjami komputerowymi 

 

1. Specyfika procesu zarządzania. /2g/ Zarządzanie w systemach otwartych. 
Standaryzacja procesu zarządzania we-dług ISO, ITU i IAB. Rola i znacznie zarządzania 
zasobami systemów łączności w ujęciu eksploatacyjnym. Charakterystyka personelu 
komórek ds. łączności i informatyki w strukturach SR. 

2. Modelowanie zasobów sieciowych wg TMN i IETF. /2 g /. Omówienie procesu 
zarządzania sieciami opartymi na protokołach TCP/IPv4 i 6. Modelowanie informacji. 

3. Charakterystyka zarządzanych komponentów sieciowych. /2 g/. Narzędzia do 
zarządzania i testowania zasobów sieciowych. 

4. Dedykowane systemy zarządzania w Wojskowych Systemach Łączności. 

/2 g/. Charakterystyka Stanowiska Pracy Planowania Sieci Wymiany Danych Związku 
Taktycznego. 

5. Zarządzanie systemem STORCZYK 2000, HMS Jaśnim, itp. /4 g /. 

6. Wybrane aspekty niezawodności struktur sieciowych. /2 g / Omówienie problematyki 
właściwej eksploatacji z punktu widzenia zdatności technicznej i funkcjonalnej (resurs, 
przegląd i naprawa SpW, itp.). 

Laboratoria /metody dydaktyczne: praca w podgrupach na stanowiskach 
laboratoryjnych pod nadzorem nauczyciela akademickiego 

1. Routing wewnątrz- i między domenowy. Konfiguracja: interfejsów (eth, serial) i 
protokołu sieciowego (rip, bgp, ospf, eigrp). Analiza wyboru tras przesyłu danych. /4 g 
/. 

2. Konfigurowanie wybranych mechanizmów inżynierii ruchu (dns, dhcp i acl) w sieci 
łączności wsparcia dowodzenia w relacji ZT - ZO. / 4 g /. 

3. Projektowanie architektury sieciowej TCP, UDP/IP na SD ZT. / 4 g /. 

 

Seminaria /metody dydaktyczne: referowanie przez studentów sposobu rozwiązania 
zadania i uzyskanych wyników 

1. Ewolucja systemów zarządzania zasobami sieci łączności. / 4 g /. 

Literatura: 

Podstawowa: 
1. Divakara K., Telecommunications Management Network, McGraw-Hill, 2005. 
2. Jarmakiewicz J., Bednarczyk M., Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi, Skrypt 

WAT, 2003. 
3. Limoncelli T., Zarządzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów, 2007. 
4. Pencak Z., Inżynieria sieci telekomunikacyjnych, WAT, 2003. 
5. Stallings W., Protokoły SNMP i RMON. Vademecum profesjonalisty, 2003. 
6. Z. Papier, Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia w sieciach pakietowych, WKŁ, 

2001. 
7. Józefiok A., Budowa sieci komputerowych na przełącznikach i routerach 

Cisco,2009. 
8. Komar B., Administracja sieci TCP/IP, Helion, 2000. 
9.  Limoncelli T., Zarządzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów, 2007. 

10. Preston C., Archiwizacja i odzyskiwanie danych, 2008 

Uzupełniająca: 
. Józefiok A., W drodze do CCNA cz.I i II, Helion, 2012. 
. Mueller S. ii, Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V, 2006. 
. Pawlak R., Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II, 2008. 

4. Praca zbiorowa Vademecum Teleinformatyka cz. I, II, III, IDG Poland S.A., 2002. 
. Telecommunication Management Network, ITU-T Recommendation, 2012. 
. Praca zbiorowa, Przegląd Telekomunikacyjny, SEP, od 2005. 
.  Zalecenia RFC (www.ietf.org). 
. Materiały udostępniane na stronach WWW: www.cisco.com, www.dgt.pl, 

http://www.ibm.com, http://www.alcatel-lucent.com, itp. 
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Efekty uczenia się: 

W1 – ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w 
zakresie telekomunikacji i informatyki w zastosowaniach wojskowych / K_W09 

W2 – ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik stosowanych w 
systemach telekomunikacyjnych / K_W12 

U1 – potrafi pracować indywidualnie i w zespole / K_U02 

U2 – potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania 
projektowego oraz przeprowadzić dyskusję dotyczącą przed-stawionej prezentacji / 
K_U04 

K1 – potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny / K_K06 

Metody i kryteria 
oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia przez studenta 

zakładanych 
efektów uczenia się): 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z kolokwiów wstępnych i ocen 
ze sprawozdań. 
Seminarium zaliczane jest na podstawie: oceny za przygotowany i wygłoszony referat i 
prezentację 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów 
oraz zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i seminarium. 
Osiągnięcie efektu W1, W2 - weryfikowane jest poprzez ocenę kolokwiów wejściowych 
w czasie laboratoriów oraz zaliczenia 
Osiągnięcie efektu U1, U2 - sprawdzone jest poprzez ocenę sprawozdań z ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz ocenę z przygotowanej i wygłoszonej prezentacji 
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzone jest poprzez ocenę umiejętności poszukiwania 
wiedzy w celu przygotowania się do laboratoriów, seminariów i zaliczenia 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14 
2. Udział w laboratoriach / 12 
3. Udział w ćwiczeniach / ….. 
4. Udział w seminariach / 4 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 24 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / ….. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 10 
9. Realizacja projektu / ….. 
10. Udział w konsultacjach / 6 
11. Przygotowanie do egzaminu / ….. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 4 
13. Udział w egzaminie / ….. 
 
Zajęcia praktyczne: 0 godz./ 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 54 godz./ 1,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 50 godz./ 3 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 40 godz./ 1,5 ECTS 

  



Karty Informacyjne Przedmiotów Specjalistycznych – Eksploatacja systemów łączności – JSM MON 
 
 

80 | S t r o n a  
2020 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Radio programowalne Software radio 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-Rpr 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 18/+, C -/ -, L 8/ +, P -/ -, S 4/ + 
razem: 30 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy telekomunikacji / definicja łańcucha telekomunikacyjnego, model kanału 
telekomunikacyjnego 

Podstawy Radiokomunikacji / podstawowe bloki funkcjonalne urządzeń 
radiokomunikacyjnych 

Kodowanie Sygnałów Transmisyjnych / kodowanie kanałowe i korekcja błędów  
Technika Emisji i Odbioru / Rozwiązania układowe toru Tx i Rx w radiokomunikacji,  
Systemy radiokomunikacyjne/systemy komórkowe GSM, UMTS, LTE 

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Budowa i zasada funkcjonowania radia programowalnego, rozwiązania strukturalne 
SDR. Struktury sygnałowe (waveform). Architektury urządzeń SDR, bloki układowe, 
bloki programowe (SCA, API). Przykłady rozwiązań układowych. Dynamiczny dostęp 
do widma, Radio kognitywne 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Pojęcie radia definiowanego programów /2/ definicje SDR, założenia, 
wymagania, budowa i zasada funkcjonowania radia programowalnego  

2. Podstawowe architektury SDR /2/ bloki układowe, bloki programowe 2 

3. Techniki radiowe SDR /2/ układy wejściowo-wyjściowe, sprzęgacze antenowe, 
wzmacniacze mocy  

4. Cyfrowe przetwarzanie w SDR /2/ przetworniki AC/CA, cyfrowe konwertery 
częstotliwości, wybrane rozwiązania układowe  

5. Architektury programowe i języki opisu /2/ środowisko programowe SDR, 
systemy operacyjne, języki programowania, architektura SCA,  

6. Systemy programowe /2/ wspomaganie programisty, środowiska 
uruchomieniowe,  

7. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w SDR /2/ struktura CPS w SDR, 
przetwarzanie równoległe, przykłady rozwiązań układowych 
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8. Zastosowania SDR /2/ zastosowania badawcze, zastosowania komercyjne, 
elementy systemów komórkowych,  

9. Zastosowania wojskowe SDR /2/ SDR w sieciach MANET, radio kognitywne 

Seminaria 

Wybrane zagadnienia technologii SDR /4/ opracowanie prezentacji na podstawie 
materiałów z literatury 

Laboratoria 

1. Platformy układowe i programowe /4/ USRP, SCA 

2. Zaprojektowanie wybranej funkcji SDR /4/  

Literatura: 

Podstawowa: 

1. Kennington Peter B.: RF and baseband techniques for Software Defined Radio 
Artech House 2005 

2. Tuttlebe Walter ed.: Software Defined Radio, Enabling technologies. Wiley & 
Sons Ltd, 2002 

3. Dilliger Markus I in.: Software Defined Radio, Architectures, Systems and 
Functions. Wiley & Sons Ltd, 2003 

4. Burns P.: Software Defined Radio for 3G, Artech House, 2003 

5. Bard J., Kovarik V.: Software Defined Radio, Software Communications 
Architecture, Wiley & Sons Ltd., 2007 

6. Bogucka H.: Technologie radia kognitywnego, PWN, Warszawa, 2013. 

 

Uzupełniająca: 

1. Wybrane artykuły z czasopism naukowych 

Efekty uczenia się: 

W1 / ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury, rozwiązań systemowych i 
układowych oraz opisu i analizy urządzeń radiowych w technologii SDR// K_W01 

W2 / ma uporządkowaną posiada wiedzę w zakresie metodyki projektowania złożonych 
układów radia programowanego, znajomość języków opisu sprzętu oraz 
komputerowych narzędzi do projektowania i symulacji układów SDR K_W06, K_W08, 
K_W09 

W3 / orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych elektroniki i 
telekomunikacji / K_W17 

W4 / ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy / K_W19 

W5 / ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie dostępu do 
widma w systemach telekomunikacyjnych / K_W23 

U1 / 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 / K_U01 

U2 / potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac 
zapewniający dotrzymanie terminów  / K_U02 

U3 / potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i 
oceny działania elementów i układów elektronicznych, urządzeń i systemów 
telekomunikacyjnych / K_U07 

U4 / potrafi sformułować specyfikację prostych systemów elektronicznych oraz 
urządzeń i systemów telekomunikacyjnych na poziomie realizowanych funkcji, także z 
wykorzystaniem języków opisu sprzętu / K_U11 

K1 / rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i 
trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych / K_K01 

K2 / ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza 
rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez 
środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki i 
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telekomunikacji oraz innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, 
aby przekazywać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały / K_K06 

K3 / ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia w formie testu.  
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia wszystkich laboratoriów  
Semnaria zaliczane są na podstawie: prezentacji wybranych zagadnień na podstawie 
literatury 
Egzamin / zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie pozostałych form realizacji 
przedmiotu (ćwiczenia i laboratoria) 
 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W5, U1, - weryfikowane jest podczas zaliczenia 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, W4, U1, U2, K1, K2, K3  - sprawdzane jest na 
podstawie odpowiedzi i opracowań na seminarium 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W4, W5, U1, U2, U3, U4, K3,- weryfikowane jest podczas 
laboratorium 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 18 
2. Udział w laboratoriach / 8 
3. Udział w ćwiczeniach /   
4. Udział w seminariach   / 4 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 6 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / . 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 8… 
9. Realizacja projektu / -- 
10. Udział w konsultacjach / 2 
11. Przygotowanie do egzaminu / 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 
13. Udział w egzaminie /  
 
Zajęcia praktyczne: 12  godz./…0,5..ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych:  14….godz./ 0,5ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 30….. godz./…3..ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 45. godz./…1,5..ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU  

Nazwa przedmiotu Podstawy kryptografii Cryptography basics 

Kod przedmiotu  WELELWSJ – PKryp  

Język wykładowy polski  

Profil kształcenia ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne  

Rodzaj studiów jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu  treści kształcenia specjalistycznego 

Obowiązuje od naboru 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS 

 
W 14/z, C 2/+, L 12/z,  S 2/+ razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty wprowadzające Architektura cyberbezpieczeństwa / znajomość zagrożeń dla informacji i podstawowe 
sposoby przeciwdziałania im oraz wiedza na temat aktów prawnych regulujących tę 
tematykę  

Program Semestr studiów: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITiT – Informatyka techniczna i Telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor/autorzy dr inż. Mirosław Popis 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna za moduł 

 Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności  

Skrócony opis przedmiotu 
Przedmiot obejmuje kryptograficzną, organizacyjną i techniczną ochronę informacji 
niejawnej i wrażliwej 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe) 

I.    Wykłady z wykorzystaniem prezentacji komputerowej: 
1. Szyfry klasyczne i symetryczne, 2 godz. 
2. Szyfry asymetryczne, 2 godz. 
3. Specjalne funkcje systemów kryptograficznych - uwierzytelnienie, podpis cyfrowy, 

dystrybucja kluczy, 2 godz. 
4. Współczesne zastosowania kryptografii. Ochrona przed emisją ujawniającą, 2 godz. 

5.   Protokoły kryptograficzne - protokół Needhama-Schroedera, znaczniki czasu, IPSec, SSL, 
Kerberos, 4 godz. 

 6.    Kryptografia alternatywna - kryptografia kwantowa, DNA, wizualna, 2 godz. 
II. Ćwiczenia audytoryjne ugruntowujące wiedzę pozyskaną na wykładach:  

1. Kryptografia klasyczna. Klasyczne szyfry podstawieniowe i przestawieniowe, Szyfry 
współczesne, 2 godz. 

III. Laboratorium - praktyczne badanie zabezpieczeń kryptograficznych: 

1. Szyfry współczesne. Uwierzytelnione szyfrowanie, 4 godz. 

2. Porównanie podpisów cyfrowych generowanych na krzywych eliptycznych i metodami 
klasycznymi, 4 godz. 

3.    Generacja i dystrybucja kluczy kryptograficznych. Elementy krypto analizy, 
4 godz. 

IV. Seminarium  
Kolokwium - Usługi bezpieczeństwa informacyjnego – 2 godz. 

Literatura 

Podstawowa:  

1. M. Popis, Elementy bezpieczeństwa informacji, WAT 2017 
2. M. Popis, D. Laskowski, Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa 

informacyjnego, WAT Warszawa 2013 
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3. W. Stallings: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych - Matematyka 
szyfrów i technik kryptologii, Helion 2012 

4. A. J. Menezes i inni- Kryptografia stosowana- WNT 2009 

5. I. Kubiak, Elektromagnetyczne bezpieczeństwo informacji, WAT 2009 
Uzupełniająca: 

1. C. Kościelny, M. Kurkowski, M. Srebrny: Kryptografia teoretyczne podstawy 

i praktyczne zastosowania, Wydawnictwo PJWSTK 2009 
2. W. Oszywa, Ochrona informacji w systemach łączności i informatyki - skrypt WAT 

2000 
3. I. Kubiak, Generator rastra w procesie infiltracji elektromagnetycznej, WAT 2012 

Efekty kształcenia 

W1 / Student zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach telekomunikacyjnych z 
obszaru bezpieczeństwa informacji / K_W07 
W2 / Ma pogłębioną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji w systemach 
telekomunikacyjnych / K_W10 
U1 / Potrafi wykorzystać poznane metody i algorytmy z zakresu bezpieczeństwa systemów 
informacyjnych do realizacji projektów w obszarze telekomunikacji K_U06 
K1 / Potrafi odpowiednio określić priorytety dla realizacji zabezpieczeń w systemach 
informacyjnych / K_K04 

Metody 
i kryteria oceniania 
(sposób sprawdzania 
osiągnięcia przez studenta 
zakładanych efektów 
uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: kolokwium 
Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: aktywnego udziału w zajęciach 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wejściowych i sprawozdań 
Seminarium jest zaliczane na podstawie aktywnego udziału w zajęciach 
Osiągnięcie efektu W1, W2 - weryfikowane jest kolokwium końcowym 

Osiągnięcie efektu U1 - sprawdzane jest ćwiczeniami audytoryjnymi i laboratoryjnymi 
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest ćwiczeniami audytoryjnymi i laboratoryjnymi 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WME ds. 
Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia): 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 

71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy studenta) 

1. Udział w wykładach  / 14 
2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych  / 2 
3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych  / 12 
4. Udział w ćwiczeniach projektowych  / ….. 
5. Udział w seminariach  / 2 
6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 10 
8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 10 
9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / ….. 
10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 10 
11. Udział w konsultacjach  / 10 
12. Przygotowanie do egzaminu /  
13. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
14. Udział w egzaminie /  
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 90 godz. / 3 ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+5+11): 40 godz. / 2 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową (Σ1÷10) 70 godz. / 2 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Podstawy walki elektronicznej Electronic Warfare Basics 

Kod przedmiotu: WELELWSJ -PWE 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 18/+, C 6/ +, L 6/ +, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Modulacja i detekcja / modulacje analogowe i cyfrowe; 
Technika emisji i odbioru / układ wzmocnienia, modulacji, generacji i konwersji 
częstotliwości; 
Anteny i propagacja fal elektromagnetycznych/ charakterystyki i parametry anten, 
propagacja fal radiowych w różnych środowiskach 

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: ppłk dr inż. Mariusz Bednarczyk, płk rez. Ryszard Berent 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 
Definicje i określenia dotyczące rozpoznania i walki radioelektronicznej. Metody 
wykrywania, analizy technicznej, namierzania i zakłócania sygnałów radiowych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Definicje i określenia rozpoznania radioelektronicznego i walki radioelektronicznej. / 
2 godz. / Podstawowe terminy i określenia RiWRE. Struktura systemu WRE. 
Charakterystyka środków technicznych RiWRE. 

2. Wykrywanie aktywnych środków radiowych. / 2 godz. / Podstawy teorii detekcji, 
charakterystyka operacyjna detektora, wpływ SNR oraz czasu integracji, zasięg 
wykrywania sygnałów radiowych. 

3. Analiza techniczna sygnałów radiowych. / 2 godz. / cel i metody analizy technicznej 
sygnałów radiowych. Cechy dystynktywne, metody automatycznej klasyfikacji 
sygnałów radiowych. 

4. Namierzanie źródeł emisji radiowych. / 2 godz. / Schemat funkcjonalny namiernika 
radiowego. Metody estymacji kierunku oraz widma przestrzennego na źródło 
promieniowania. Parametry namierników. 

5. Metody lokalizacji źródeł emisji. / 2 godz. / Metody estymacji położenia źródeł 
promieniowania: AOA, TDOA, FDOA, SSD. Miary dokładności wyznaczenia 
położenia. 

6. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka zakłóceń radiowych. / 4 godz. / Równanie 
zakłóceń radiowych. Definicja wskaźnika degradacji. Zależność stosunku 
sygnał/zakłócenie od wzajemnych relacji przestrzenno energetycznych. 



Karty Informacyjne Przedmiotów Specjalistycznych – Eksploatacja systemów łączności – JSM MON 
 
 

86 | S t r o n a  
2020 

7. Zasady zakłócania emisji wąskopasmowych. / 2 godz. / Charakterystyka metod 
zakłócania emisji wąskopasmowych. 

8. Zasady zakłócania emisji szerokopasmowych. / 2 godz. / Charakterystyka metod 
zakłócania emisji szerokopasmowych DS./SS oraz FH/SS. 

Ćwiczenia 

1. Struktura i parametry urządzeń do poszukiwania ora analizy widmowej sygnałów 
radiowych. / 2 godz. / Analiza budowy oraz ocena wpływu parametrów na możliwość 
wykrycia sygnału radiowego. 

2. Zasada działania namiernika radiowego. / 2 godz. / Analiza wieloelementowych 
szyków antenowych. Analiza własności metod estymacji kierunku przychodzącej fali 
radiowej. 

3. Określenie wskaźnika degradacji emisji radiowych. / 2 godz. / Obliczanie wskaźnika 
degradacji emisji dla wybranych rodzajów modulacji sygnału zakłócanego oraz 
struktury sygnału zakłócającego. 

Laboratoria 

1. Eksploatacja urządzeń analizy technicznej sygnałów. / 2 godz. / Wyznaczanie 
charakterystyk oraz pomiar parametrów sygnałów radiokomunikacyjnych w 
dziedzinach czas, częstotliwość, współrzędne wektorowe. 

2. Eksploatacja namiernika radiowego. / 2 godz. / Pomiar azymutu za pomocą 
namiernika interferometryczno-korelacyjnego. Obsługa aplikacji namiernika 
szerokopasmowego. 

3. Badanie skuteczności zakłóceń emisji radiowych. / 2 godz. / Praktyczna ocena 
skuteczności zakłóceń dla wybranych rodzajów modulacji oraz struktur sygnału 
zakłócającego. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. R. Poisel, Introduction to Communication Electronic Warfare Systems, Artech House 
Inc., 2002 

2. Doktryna Rozpoznanie Wojskowe D-2(A), CDiS SZ MON, Szkol. 904/2015, 
Bydgoszcz 2015 

3. Rozpoznanie radioelektroniczne DD-2.4(A), CDiS SZ MON, Szkol. 944/2017, 
Bydgoszcz 2017 

4. Walka Radioelektroniczna DD-3.6(B), CDiS SZ MON, Szkol. 913/2015, Bydgoszcz 
2015 

5. J. Kwiatosz, Namierzanie radiowe, WAT, Warszawa 1998 

 

Uzupełniająca: 

1. A. Martino, Introduction to Modern EW Systems, Artech House, 2012  

2. David L. Adamy, Tactical Battlefield Communications Electronic Warfare, 2009  

3. David L. Adamy, Electronic Warfare Against of New Generation of Threats, 2015 R.  

4. Poisel, Modern Communication Jamming Principles and Techniques, Artech House, 
2004 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma wiedzę z zakresu opisu matematycznego oraz interpretacji wektorowej 
sygnałów zmodulowanych oraz interpretacji różnych metod namierzania radiowego /  
K_W01, K-W04, K_W12 

W2/ Zna metody wytwarzania i odbioru sygnałów, a także zależności energetycznych 
sygnałów zmodulowanych oraz różne metody prowadzenia namierzania radiowego / 
K_W01, K_W04. 

U1 / potrafi określić przebiegi czasowe i widma sygnałów zmodulowanych / K_U08 

U2 / potrafi uzyskać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski 
oraz formułować i uzasadniać opinie / K_U01 
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U3 / Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować haromonogram prac 
zapewniający dotrzymanie terminów / K_U02 

K1 / Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólne realizowanie zadania / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen z zajęć 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia sprawozdań z zajęć. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej 
Warunkiem dopuszczenia do  zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń oraz ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektów W1, W2, U1 - weryfikowane jest na ćwiczeniach 
Osiągnięcie efektów W1, W2, U1, U2, U3 - sprawdzane jest podczas zaliczenia 
Osiągnięcie efektów U1, U2, U3, K1 – poprzez zaliczenie sprawozdań z laboratoriów 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 18 godz. 
2. Udział w laboratoriach / 6 godz. 
3. Udział w ćwiczeniach / 6 godz. 
4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 36 godz. 
5. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 12 godz. 
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 18 godz. 
7. Udział w konsultacjach / 8 godz. 
8. Przygotowanie do zaliczenia / 12 godz. 
9. Udział w zaliczeniu / 4 godz. 
 
Zajęcia praktyczne: 12 godz./ 0,4 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 42 godz./ 1,4 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 30 godz./ 1 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 30 godz./ 1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Techniki ukrywania danych Data Hiding Techniques 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-TUD 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 10/+, C -/+, L 16/+, Proj -/+, Sem 4/+,  
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka / podstawy statystyki, momenty statystyczne, równania liniowe, 
estymatory. 

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: Płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Omówione zostanie glosarium techniki ukrywania danych. Dokonany zostanie przegląd 
zastosowań praktycznych aplikacji  do ukrywania danych w multimediach, sygnale 
mowy, sygnale radiowym oraz w protokołach sieciowych. Rozróżnienie podstawowych 
typów algorytmów: watermarking i  steganografia oraz ich cech zasadniczych. 
Przedstawiona zostanie klasyfikacja metod ukrywania danych. Omówione zastaną 
podstawowe algorytmy osadzania i ekstrakcji danych oraz ich właściwości. Omówione 
zostaną założenia na projektowany system oraz dobór metody osadzania i ekstrakcji 
skrytych danych. Przedstawione zostaną modele percepcyjne dla Modelu Słuchowego i 
Wzrokowego Człowieka. Omówienia zostanie procedura korekcji sygnału 
dodatkowego do poziomu JND. Omówione zostaną metody ewaluacji transparentności 
percepcyjnej, ewaluacji odporności oraz podatności steganoanalitycznej. Podane 
zostaną przykłady programowej i sprzętowej implementacji systemów ukrywania 
danych. Omówione zostaną nowe metody ukrywania danych – przypadki i scenariusze 
działania oraz systemy praw autorskich DRM. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady: 
1. Cel i zastosowanie technik ukrywania danych. Ukrywanie danych jako 

technika komplementarna do kryptografii. Własności i parametry systemów 
znakujących  
i steganograficznych. Domeny ukrywania danych: sygnał radiowy, multimedia, 
sygnał mowy, protokoły sieciowe, dokumenty elektroniczne. Przykłady 
zastosowań ukrywania danych. 2 godz.   

2. Metody ukrywania danych i ich klasyfikacja. Zalety i wady różnych metod 
osadzania danych w amplitudzie, fazie, częstotliwości, dziedzinie transformat 
oraz  przestrzennej. Znakowanie obrazów i dźwięku. 2 godz.  

3. Metody oceny przepływności, odporności i transparentności sygnałów 
oznaczonych znakiem wodnym. Modelowanie percepcyjne. Analiza błędów  I i 
II typu. 2 godz.  
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4. Zastosowanie systemów ukrywania danych w wojsku: uwierzytelnianie, 
autoryzacja, weryfikacja integralności. Systemy ochrony praw autorskich 
DRM 
2 godz.  

5. Nowe metody ukrywania danych wykorzystujące sieci neuronowe, systemy 
steganograficzne następnej generacji. 2 godz.   

 
Laboratoria: 

1. Modelowanie systemu znakującego w Matlabie na przykładzie wybranej 
metody cz.1. 4 godz. 

2. Modelowanie systemu znakującego w Matlabie na przykładzie wybranej 
metody cz.2. 4 godz. 

3. Modelowanie systemu znakującego w Matlabie na przykładzie wybranej 
metody cz.3. 4 godz. 

4. Sprawdzanie odporności, transparentności oraz pojemności opracowanego 
systemu znakującego  4 godz. 

Projekt: 
1. Prezentacja wybranego tematu dotyczącego techniki watermarkingu  

lub steganografii.  4 godz. 

Literatura: 

Podstawowa:  
1. Tomasz P. Zielinski: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów – od teorii do 

zastosowań.  
2. Digital Watermarking, Ingemar J. Cox, Matthew L. miller, Jeffrey A. Bloom  
3. B. Mrozek, Z. Mrozek: Matlab, uniwersalne środowisko do obliczeń nauko-

technicznych. 
 
Uzupełniająca: 

1. Huserv T. Sencar, Mahalingam Ramkumar,  Ali N. Akansu: 
Data hiding fundamentals and applications  

2. Wenjun Zeng, Heather Yu, Ching-Yung Lin,  
Multimedia Security Technologies for Digital Rights Management 

Efekty uczenia się: 

W1 - ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę, 
statystykę matematyczną 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 działania systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających 
układy programowalne;  
3. opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów oraz danych; 
4. syntezy układów i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych/K_W01 
W2 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury sprzętowej 
komputerów oraz metodyki i technik programowania/K_W06 
W3 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji, 
podstaw systemów telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa informacyjnego/K_W09 
W4 -ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, 
w zakresie teorii sygnałów zdeterminowanych i losowych oraz metod ich 
przetwarzania/K_W12 
W5 -zna podstawowe metody przetwarzania informacji i danych 
w systemach telekomunikacyjnych, w tym metody sztucznej 
inteligencji oraz zasady budowy i utrzymania baz danych/K_W16 
W6 -orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych 
elektroniki i telekomunikacji/K_W17 
W7 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystujących wiedzę z zakresu 
elektroniki i telekomunikacji/K_W22 
W8 - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę 
w zakresie nadawania i odbioru sygnałów w systemach telekomunikacyjnych/K_W23 
W9  -ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie transmisji 
sygnałów analogowych i cyfrowych w systemach telekomunikacyjnych/K_W24 
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U1  -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/K_U01 
U2 - potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac 
zapewniający dotrzymanie terminów/K_U02 
U3  -potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom 
realizacji zadania inżynierskiego/K_U04 
U4 - ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych/K_U06 
U5 - potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i 
oceny działania elementów i układów elektronicznych, urządzeń i systemów 
telekomunikacyjnych/K_U07 
U6  -potrafi dokonać analizy sygnałów zdeterminowanych i losowych oraz prostych 
systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki 
analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe/K_U08 
U7  -potrafi posługiwać się programowymi i sprzętowymi narzędziami wspomagającymi 
projektowanie, zarządzanie i administrowanie systemami elektronicznymi i 
telekomunikacyjnymi oraz identyfikować, oceniać i zapobiegać zagrożeniom 
ich bezpieczeństwa/K_U18 
K1 -rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i 
trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych/K_K01 
K2 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżyniera w obszarze elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, w tym jej wpływ na 
środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje/K_K02 
K3  -jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znaczenia 
wiedzy w rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych/K_K07 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia.  
Laboratoria zaliczane są na podstawie: ocen z kolokwiów wstępnych i ocen ze 
sprawozdań. 
Seminarium zaliczane jest na podstawie omówienia prezentacji. 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie laboratoriów i projektu. 
Osiągnięcie efektu - W1-W9  weryfikowane jest poprzez ocenę kolokwiów wejściowych 
w czasie laboratoriów oraz zaliczenia. 
Osiągnięcie efektu U1-U7 - sprawdzone jest poprzez ocenę sprawozdań z laboratoriów. 
Osiągnięcie efektów K1-K3 - sprawdzone jest poprzez ocenę umiejętności poszukiwania 
wiedzy w celu przygotowania się do laboratoriów i zaliczenia. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 10 
2. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 16 
3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 0. 
4. Udział w seminariach   / 4 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12 
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 0. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium  / 8. 
9. Realizacja projektu / 0. 
10. Udział w konsultacjach / 4. 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0. 
12. Przygotowanie do zaliczenia /10. 
13. Udział w egzaminie / 0. 
 
Zajęcia praktyczne (2+3+4+9): 20 godz. /  0,6 ECTS  
Kształcenie umiejętności praktycznych (3+4+6+7+8+10): 48 godz. /  1,6 ECTS  
Kształcenie umiejętności naukowych (1÷10): 70 godz. /  2,3 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego (1+2+3+4+9+10+13): 36 godz. /  1,4 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Infrastruktura informacyjna 

federacyjnych systemów 
wsparcia dowodzenia 

Communication and information 
infrastructure of C2 federated 

systems 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-IIFSWD 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 16/+, L 12/ +, S 2/ + 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Sieci IP w zastosowaniach wojskowych / wymagania wstępne: znajomość 
podstawowych technik sieciowych wykorzystywanych w wojskowych sieciach 
teleinformatycznych. 
Systemy i usługi multimedialne w zastosowaniach wojskowych / wymagania wstępne: 
znajomość organizacji systemu multimedialnego, architektury systemu MM oraz 
elementów przekazu multimedialnego. 

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

W ramach przedmiotu omówiona zostanie istota transformacji militarnej, podstawy 
sieciocentryzmu. Zaprezentowany zostanie system i jego właściwości, modele opisu 
architektury systemu oraz infrastruktura telekomunikacyjna systemu informacyjnego 
wsparcia dowodzenia. Przedstawione będą kierunki rozwoju infrastruktury systemu 
informacyjnego wsparcia dowodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem federacji 
systemów. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady /metody dydaktyczne: wykład wspierany prezentacjami komputerowymi 

1.  Istota koncepcji i zasady sieciocentryzmu, operacyjne i techniczne 
aspekty sieciocentryzmu. / 2g / Omówienie uwarunkowań 
operacyjnych i technicznych realizacji koncepcji systemów 
sieciocentrycznych. 

 

2. System i jego właściwości. / 2g / Omówienie charakterystyki systemu ze 
szczególnym systemem systemu sieciocentrycznego. 

 

3. Architektura systemu. Modele opisu architektury. Architektura 
ramowa NAFv3. / 2g / Omówienie modeli wykorzystywanych do opisu 
architektury systemu. Charakterystyka architektury ramowej systemu 
wg. NATO. 

 

4. Wymagania na infrastrukturę telekomunikacyjną systemu, sieci FMN. 
Aplikacje systemów wsparcia dowodzenia /4 g / Omówienie wymagań 
na infrastrukturę systemu. Charakterystyka sieci FMN. Omówienie 
aplikacji systemów wsparcia dowodzenia. 
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5. Opis usług SOA, standardy implementacji. Usługi webowe: zasady 
działania i mechanizmy realizacji usług. Rola usług SOA w systemie 
wsparcia dowodzenia /4 g / Charakterystyka architektury 
zorientowanej na usługi i jej zastosowanie w procesie wsparci 
dowodzenia. 

6. Wybrane aspekty bezpieczeństwa informacyjnego. /2 g / Omówienie 
problematyki bezpieczeństwa informacyjnego. 

 

Laboratoria /metody dydaktyczne: praca w podgrupach na stanowiskach 
laboratoryjnych pod nadzorem nauczyciela akademickiego 

1.  Implementacja i uruchomienie środowiska HMS C3IS JAŚMIN. / 4 godz. 

2.  Konfigurowanie wybranych usług FAS w środowisku HMS C3IS 
JAŚMIN. / 

4 godz. 

3.  Konfiguracja klienta i producenta usług SOA. / 4 godz. 

 

Seminaria /metody dydaktyczne: referowanie przez studentów sposobu rozwiązania 
zadania i uzyskanych wyników 

 Opis wybranych elementów infrastruktury systemu informacyjnego 
wsparcia dowodzenia z wykorzystaniem NAFv3. / 

2 godz. 
 

Literatura: 

Podstawowa:   
1. M. Amanowicz (red.): Zaawansowane metody I techniki tworzenia świadomości 

sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych, Wydawnictwo PTM, Warszawa, 
2010. 

2. Z. Mierczyk (red.): Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia, WAT, 2008. 
3. T. Buckman et al.: NATO Network Enabled Capability Feasibility Study, version 2.0, 

NC3A, October 2005. 

4. P. Copeland, M. Winkler: Analysis of NATO Communications Standards for the 
NNEC, NC3A TN 1197, The Hague 2008. 

5. G. Hallingstad: An Overview of NATO NEC, RTO-MO-IST-073, January 2008. 
6. Z. Fryźlewicz, Salamon A., Podstawy architektury i technologii usług XML sieci 

Web, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008. 

Uzupełniająca: 
1. A. K. Cebrowski: The Implementation of Network Centric Warfare, Force 

Transformation, Office of the Secretary of Defense, 2005 
2. D. Krafzig, et all: Enterprise SOA: Service Oriented Architecture Best Practices, 

Prentice Hall, 2005. 

Efekty uczenia się: 

W1 – ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w 
zakresie telekomunikacji i informatyki w zastosowaniach wojskowych / K_W09 

W2 – ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik stosowanych w 
systemach telekomunikacyjnych / K_W12 

U1 – potrafi pracować indywidualnie i w zespole / K_U02 

U2 – potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania 
projektowego oraz przeprowadzić dyskusję dotyczącą przed-stawionej prezentacji / 
K_U04 

K1 – potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny / K_K06 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z kolokwiów wstępnych i ocen 
ze sprawozdań. 
Seminarium zaliczane jest na podstawie: oceny za przygotowany i wygłoszony referat i 
prezentację 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów 
oraz zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i seminarium. 
Osiągnięcie efektu W1, W2 - weryfikowane jest poprzez ocenę kolokwiów wejściowych 
w czasie laboratoriów oraz zaliczenia 
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Osiągnięcie efektu U1, U2 - sprawdzone jest poprzez ocenę sprawozdań z ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz ocenę z przygotowanej i wygłoszonej prezentacji 
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzone jest poprzez ocenę umiejętności poszukiwania 
wiedzy w celu przygotowania się do laboratoriów, seminariów i zaliczenia 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 16 

2. Udział w laboratoriach / 12 

3. Udział w ćwiczeniach / ….. 

4. Udział w seminariach / 2 

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12 

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 22 

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / ….. 

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 8 

9. Realizacja projektu / ….. 

10. Udział w konsultacjach / 4 

11. Przygotowanie do egzaminu / ….. 

12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 

13. Udział w egzaminie / ….. 
 
Zajęcia praktyczne: 0 godz./ 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 34 godz./ 1,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 74 godz./ 3 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 34 godz./ 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Wirtualizacja w sieciach i 

systemach 
Virtualization in networks and 

systems 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-WSS 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 12/+,  L 16/ +,  S 2/- 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Systemy i sieci telekomunikacyjne 1/Znajomość zasad, budowy oraz mechanizmów 
funkcjonowania sieci komputerowych  

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr inż. Krzysztof MAŚLANKA 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nauczenie korzystania z wirtualizacji, tworzenia platform 
wirtualnych oraz ich administrowania. Posługiwania się narzędziami wspierającymi 
wirtualizację, poznania technik wirtualizacji i infrastruktury sprzętowej pozwalającej na 
efektywne korzystanie z wirtualizacji. Poznania mechanizmów przetwarzania w chmurze 
oraz wirtualizacji funkcji sieciowych.  
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Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Wprowadzenie do wirtualizacji. / 2 godz. 

2. Przegląd technik wirtualizacji. / 2 godz. 

3. Narzędzia i platformy wirtualizacji. / 2 godz.  

4. Przetwarzanie w chmurze. Tworzenie chmur obliczeniowych. / 2 godz. 

5. Wirtualizacja urządzeń i funkcji sieciowych. Orkiestracja usług. / 2 godz. 

6. Przykłady zastosowań wirtualizacji. / 2 godz. 

Laboratoria 

1. Przeprowadzenie instalacji i konfiguracja wybranego otwartego środowiska 
wirtualizacji. Administracja platformą wirtualną. / 4 godz. 

2. Wirtualizacja kontenerowa, przygotowanie środowiska wirtualizacji, zarządzanie 
usługami. / 4 godz. 

3. Konfiguracja i administracja sieci maszyny wirtualnej. Wirtualizacja funkcji 
sieciowych. / 4 godz. 

4. Wdrożenie wybranego systemu informacyjnego w oparciu o dostępne otwarte 
rozwiązania przetwarzania w chmurze. / 4 godz. 

Seminaria 

1. Architektura i zastosowania SDN /2 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. M. Portnoy, Virtualization Essentials, Wiley Publishing, 2016 

2. M. Serafin, Wirtualizacja w praktyce, Helion 2012 

3. K. Ivanov, KVM Virtualization Cookbook, Packt Publishing Ltd 2017  

4. A. Gościński, J. Broberg, R. Buyya, Cloud Computing: Principles and Paradigms, 
Wiley Publishing, 2010 

Uzupełniająca: 

1. C. Takemura, L. S. Crawford, “The Book of Xen: A Practical Guide for the System 
Administrator”. 

2. A. Mouat, Using Docker: Developing and Deploying Software with Containers, 
O’Reilly 2015 

3. S. Goasguen, Docker Cookbook: Solutions and Examples for Building Distributed 
Applications, O’Reilly 2015 

4. W.R.Stevens, Programowania w środowisku systemu Unix, 2002 

5. W. von Hagen, Professional XEN Virtualization, Wiley Publishing, 2008 

6. C. Bunch, Automating VSphere with VMware VCenter Orchestrator, VMware 
Press 2012 

7. K. Ivanov, Containerization with LXC, Packt Publishing Ltd 2017 

8. K. Jackson, OpenStack Cloud Computing Cookbook, Packt Publishing Ltd 2012 

9. D. Shackleford, Virtualization Security: Protecting Virtualized Environments, Wiley 
Publishing, 2012 

Efekty uczenia się: 

W1 / Zna i rozumie architekturę sprzętową i systemową komputerów. / K_W06, K_W08, 
K_W10 

W2 / Zna i rozumie mechanizmy wirtualizacji systemów operacyjnych oraz 
przetwarzania danych w chmurze. / K_W06, K_W08, K_W19 

W3 / Posiada wiedzę w zakresie realizacji procesów systemowych w systemach 
operacyjnych. / K_W06, K_W08, K_W10 

U1 / Umie wykorzystywać i zastosować platformy wirtualizacji. / K_U03, K_U10 

U2 / Potrafi zainstalować oraz administrować platformami wirtualizacji. / K_U03, K_U10, 
K_U15 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: pisemnego zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: oceny z analizy oprogramowania 
wykorzystanego na ćwiczeniach. 
Zaliczenie z przedmiotu jest realizowane na podstawie pozytywnych ocen z ćwiczeń 
oraz pisemnego zaliczenia. 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektu W1, W2  – weryfikowane jest poprzez ocenę napisanego zaliczenia; 
Osiągnięcie efektu W3 – sprawdzane jest poprzez ocenę z zaliczenia ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektu U1, U2 – poprzez ocenę z analizy oprogramowania wykorzystanego 
na ćwiczeniach laboratoryjnych i omówionego na wykładach. 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 12 
2. Udział w laboratoriach / 16 
3. Udział w ćwiczeniach / - 
4. Udział w seminariach / 2 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 6 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 8 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / - 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / - 
9. Realizacja projektu / - 
10. Udział w konsultacjach / 4 
11. Przygotowanie do egzaminu / - 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 2 
13. Udział w egzaminie / - 
 
Zajęcia praktyczne: ….. godz./…..ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 28 godz./ 1,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 28 godz./ 1 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 34 godz./ 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Metrologia pola 

elektromagnetycznego 
Metrology of the electromagnetic 

field 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-MPE 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, C / -, L 16/ +, - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy Elektromagnetyzmu, Anteny i propagacja fal elektromagnetycznych 

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: prof. dr hab. inż. Roman Kubacki 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

Częstotliwościowe i amplitudowe uwarunkowania metrologii pól elektromagnetycznych 
(EM). Parametry metrologiczne pola EM. Mierniki i systemy pomiarowe pól EM. Pomiary 
wąsko- i szerokopasmowe. Pomiary w zakresie częstotliwości przemysłowej, 
częstotliwości radiowych, mikrofalowych i terahercowych. Pomiary parametrów 
elektrycznych w dziedzinie czasu i częstotliwości. Pomiary pola EM w ramach ochrony 
pracowników oraz środowiska. Specyfika pomiarów pól EM w ramach kompatybilności 
elektromagnetycznej. Nowoczesna metrologia z wykorzystaniem wysokomocowych 
impulsów mikrofalowych. Uwarunkowania metrologiczne w Siłach Zbrojnych zgodnie z 
Decyzją 171/MON oraz Normami Obronnymi 
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Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Częstotliwościowe i amplitudowe uwarunkowania metrologii pól 
elektromagnetycznych (EM). Parametry metrologiczne pola EM. / 2 godz. 

2. Mierniki i systemy pomiarowe pól EM. Pomiary wąsko- i szerokopasmowe. Pomiary 
parametrów elektrycznych w dziedzinie czasu i częstotliwości. / 2 godz. 

3. Pomiary w zakresie częstotliwości przemysłowej, częstotliwości radiowych, 
mikrofalowych i terahercowych. Metrologia pól w otoczeniu typowych źródeł pól 
impulsowych, takich jak: urządzenia medyczne, radary. / 2 godz. 

4. Kalibracja mierników we wzorcowych polach pomiarowych. Specyfika pomiarów pól 
EM w ramach kompatybilności elektromagnetycznej. / 2 godz. 

5. Metrologia pól EM anten telefonii komórkowej systemów GSM i UMTS oraz systemu 
5G. / 2 godz. 

6. Pomiary pola EM w ramach ochrony pracowników oraz środowiska Uwarunkowania 
metrologii pól EM w jednostkach wojskowych zgodnie z Decyzją 171/MON. / 2 godz. 

7. Nowoczesna metrologia z wykorzystaniem wysokomocowych impulsów 
mikrofalowych. / 2 godz. 

  
Laboratoria 

1. Pomiary pola elektrycznego miernikiem szerokopasmowym. / 4 godz. 

2. Pomiary rozkładu pola wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. / 4 godz. 

3. Pomiary wysokomocowych impulsów mikrofalowych. / 8 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. R. Kubacki, Anteny mikrofalowe, technika i środowisko, WKiŁ 2008 

2. D.J. Bem, Anteny i rozchodzenie się fal radiowych, Warszawa, 1973. 

3. H. Trzaska, Pomiary pól elektromagnetycznych w polu bliskim,  PWN 1998. 

4. E. Grudziński, Wytwarzanie i pomiar wzorcowych pól elektromagnetycznych, 1980. 

 

Uzupełniająca: 

1. R. Litwin, Technika mikrofalowa, Warszawa WN-T, 1972. 

2. H. Thomas, techniki I urządzenia mikrofalowe, Poradnik, Warszawa WN-T, 1978. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Student zna podstawowe modele propagacji fal w zależności od odległości od 
anteny oraz charakterystyczne własności pola elektromagnetycznego w tych obszarach 
/ K_W04 

W2 / Student zna ogólne zasady matematycznych opisów modeli pola 
elektromagnetycznego / K_W04, K_W13 

W3 / Student zna ogólne zasady modeli propagacyjnych / K_W04, K_W13 

U1 / Student potrafi wyznaczyć natężenie pola elektromagnetycznego wokół anteny w 
zależności od założonej aproksymacji obliczeń / K_U10, K_U12, K_U15 

U2 / Student posiada umiejętności konstrukcji anten fal powierzchniowych i anten 
mikropaskowych i anten adaptacyjnych / K_U10, K_U12, K_U15 

K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, jak również za pracę 
realizowaną w grupie / K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie laboratoriów oraz ćwiczeń. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3 - weryfikowane jest na wykładach i laboratoriach 
Osiągnięcie efektu U1, U2 - sprawdzane jest na laboratoriach i ćwiczeniach. 
Osiągnięcie efektu K1 - weryfikowane jest na wykładach, laboratoriach. 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14. 
2. Udział w laboratoriach / 16. 
3. Udział w ćwiczeniach /  
4. Udział w seminariach / 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń /  
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 
9. Realizacja projektu / 
10. Udział w konsultacjach / 2. 
11. Przygotowanie do egzaminu / 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 5. 
13. Udział w zaliczeniu / 1. 
 
Zajęcia praktyczne: 30 godz./ 3 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 16 godz./2.5 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 20 godz./1.8 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 33 godz./2.5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Języki C/C++ w zastosowaniach 

sieciowych 
C/C++ Network Programming 

Kod przedmiotu: WELELWSJ- PJCCppZS 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 6/+, C -/ -, L 24/ +, P -/ -, S -/ - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy programowania 1, 2 / wymagania wstępne: znajomość podstaw 
programowania strukturalnego. 

Programowanie w języku Java / wymagania wstępne: znajomość podstaw 
programowania obiektowego. 

Sieci IP w zastosowaniach wojskowych / wymagania wstępne: podstawowa znajomość 
systemu Linux i działania sieci teleinformatycznych. 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: ppłk dr inż. Jarosław KRYGIER 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

W ramach przedmiotu studenci nauczą się zaawansowanego oprogramowania aplikacji 
dedykowanych dla urządzeń sieci teleinformatycznych, realizowanego za pomocą języka 
C/C++. Zakres programowania dotyczy obsługi strumieni pakietów, buforowania 
danych, dostępu do gniazd systemowych, budowy aplikacji typu klient-serwer i operacji 
na protokołach ze stosu TCP/IP. Zajęcia ukierunkowane są na realizację i dokumentację 
projektów realizowanych w języku C/C++. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady /metody dydaktyczne: wykład wspierany prezentacjami komputerowymi 

 

1. Funkcje i struktura programu pisanego w języku C/C++. Zasady programowania w 
języku C/C++. (2g.)  

2. Zaawansowane operacje na wskaźnikach. Zasady oprogramowania protokołów sieci 
teleinformatycznej. Interfejs gniazd. (2g.) 

3. Wykorzystanie list wiązanych do oprogramowania buforów pakietów danych. 
Aplikacje klient-serwer. (2g.) 

 

Laboratoria / metody dydaktyczne: praca w podgrupach na stanowiskach 
laboratoryjnych pod nadzorem nauczyciela akademickiego 

 

1. Narzędzia wspomagające programowanie w języku C/C++. Pętle i instrukcje 
decyzyjne. Instrukcje warunkowe. Funkcje. Operacje na wskaźnikach, tablicach i 
łańcuchach. Struktury danych. Ćwiczenia w oprogramowaniu list wiązanych. (4g.)   
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2. Obsługa protokołów telekomunikacyjnych. (4g.) 

3. Obsługa protokołów telekomunikacyjnych c.d. Oprogramowanie i obsługa buforów 
dla urządzeń sieci teleinformatycznych. (4g.) 

4. Realizacja prostego programu wykorzystującego stos protokołów TCP/IP. (4g.) 

5. Realizacja programów typu klient-serwer. (4g.) 

6. Realizacja programów typu klient-serwer c.d. (4g.) 

Literatura: 

Podstawowa:  

1. B. W. Kernighan, D. M. Ritche: Język ANSI C. Programowanie, Helion, 2010 

2. S. Prata: Język C++. Szkoła programowania. Helion 2012 

3. K. N. King: Język C Nowoczesne programowanie, Helion 2011 

4. Zed A. Shaw: Programowanie w C. Sprytne podejście do trudnych zagadnień, których 
wolałbyś unikać, Helion, 2016 

Uzupełniająca: 

1. H. Osterloh: TCP/IP. Szkoła programowania, Helion 2006 

2. Przykłady programów dostarczone w czasie zajęć 

Efekty uczenia się: 

W1 / Posiada wiedzę w zakresie metod oprogramowania stosu protokołów TCP/IP w 
języku C/C++. / W_28B_05, W_28B_06 

W2 / Posiada wiedzę w zakresie zaawansowanego wykorzystania pamięci oraz 
oprogramowania buforów dynamicznych w języku C/C++. / W_28B_05, W_28B_06 

U1 / Posiada umiejętność zaawansowanego zarządzania pamięcią w języku C/C++ / 
K_U01, U_28B_03, U_28B_07 

U2 / Posiada umiejętność wykonania złożonych aplikacji w C/C++ do obsługi strumieni 
danych przesyłanych w sieci teleinformatycznej / U_28B_03, U_28B_07 

K1 / Dostrzega potrzebę doskonalenia swoich umiejętności w zakresie 
oprogramowania stosu TCP/IP /  K_28B_01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia w formie wykonanego i 
zaprezentowanego oprogramowania. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: nie dotyczy. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen ze sprawozdań (programów) 
realizowanych w czasie laboratoriów. 
Seminarium zaliczane jest na podstawie: nie dotyczy. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie: na podstawie pozytywnych ocen z 
ćwiczeń laboratoryjnych. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 

Osiągnięcie efektu W1, W2, W3 – weryfikowane jest poprzez ocenę napisanego 
oprogramowania w czasie laboratoriów; 

Osiągnięcie efektu U1, U2 – sprawdzone jest poprzez ocenę dokumentacji z ćwiczeń 
laboratoryjnych (oprogramowania); 

Osiągnięcie efektu K1 – sprawdzone jest poprzez ocenę umiejętności poszukiwania 
wiedzy z zakresu programowania urządzeń sieciowych.  
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 76-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 
61-75%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 45-60%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 30-44%. 
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Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie niższym niż 30%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 6 

2. Udział w laboratoriach /24 

3. Udział w ćwiczeniach / 0 

4. Udział w seminariach / 2 

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 14 

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 

9. Realizacja projektu / 0 

10. Udział w konsultacjach / 4 

11. Przygotowanie do egzaminu / 0 

12. Przygotowanie do zaliczenia / 2 

13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 24 godz./ 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 38 godz./ 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 0 godz./ 0 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 34 godz./ 1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Multiband SDR Operation 
Obsługa wielozakresowych 

radiostacji SDR 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-MSDR 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 4/+, C --/ -, L 26/ +, P -/ -, S -/ - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy telekomunikacji / definicja łańcucha telekomunikacyjnego, miary jakości 
transmisji, model kanału telekomunikacyjnego 

Podstawy Modulacji i Detekcji / podstawowe rodzaje modulacji i detekcji 
Modulacja i Detekcja / specjalizowane modemy stosowane w łączności radiowej 
Podstawy Radiokomunikacji/ podstawowe bloki funkcjonalne urządzeń 

radiokomunikacyjnych 
Technika Emisji i Odbioru / Rozwiązania układowe toru Tx i Rx w radiokomunikacji 
Anteny i Propagacja Fal Elektromagnetycznych/ Anteny stosowane w radiokomunikacji 

i ich właściwości. Modele propagacyjne 
Systemy Radiokomunikacyjne / Podstawowe wiadomości o systemach KF i UKF 
Wojskowe Systemy Łączności Radiowej / Systemy radiowe użytkowane w wojsku 

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr hab. inż. Jarosław Michalak 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

Wiadomości wstępne (terminologia, charakterystyka systemu i urządzeń) 

Użytkowanie radiostacji: 

o warunki pracy, BHP; 
o cechy systemu łączności AN/PRC-117G i AN/PRC-152A 
o charakterystyka pracy w podpasmach częstotliwości; 
o tryby pracy (VULOS, HQ, HPW, ANW2); 
o pozostałe cechy radiostacji i szczególne tryby pracy; 
o obsługiwanie radiostacji. 
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Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Wydanie certyfikatów upoważnienia kryptograficznego / 2/ 

2. Widomości podstawowe o rodzinie radiostacji FALCON III / 2/ Definicja, 
konfiguracje, możliwości funkcjonalne 

Laboratoria 

1. Budowa radiostacji, menu radiostacji, kryptografia w radiostacji. /4 / Praca na 
sprzęcie 

2. Programowanie oraz obsługa radiostacji w trybie VULOS. /4/ Praca na sprzęcie 

3. Programowanie oraz obsługa radiostacji w trybie HAVEQUICK. /4/ Praca na 
sprzęcie 

4. Programowanie oraz obsługa radiostacji w trybie HPW. /4 / Praca na sprzęcie 

5. Programowanie radiostacji z wykorzystaniem aplikacji wspomagającej 
planowanie misji – tryb ANW2 /4/ Praca na sprzęcie 

6. Ćwiczenia uzupełniające, praktyczne zadania indywidulne, test zaliczający /6 / 
Praca na sprzęcie 

Literatura: 

1. AN/PRC-117G Multiband Manpack Radio Operations – Student Guide 
(10515-0319-4500) 

2. AN/PRC-117G Multiband Manpack Radio Operations - Operation Manual 
(10515-0319-4200) 

3. AN/PRC-152A Multiband Handheld Radio Operations – Student Guide 
(10515-0409-4500) 

4. AN/PRC-152A Multiband Handheld Radio Operations –Operation Manual 
(10515-0409-4200) 

5. HPW IP Networking System Guide for the Falcon III Radio Suite (12073-0198) 

6. Adaptive Networking Wideband Waveform C (ANW2C) Configuration with 
the AN/PRC-117G (12073-0191) 

7. AN/PRC-152 Mission Planning and Programming Guide (10515-0411-4200) 

Efekty uczenia się: 

W1 / posiada wiedzę z zakresu znajomości rodzajów sił zbrojnych, struktur 
organizacyjnych, wyposażenia, rodzajów działań bojowych i ich zabezpieczenia, 
systemu dowodzenia i stopnia jego automatyzacji, sposobów ugrupowania wojsk w 
toku działań bojowych, wypełniania dokumentów bojowych, wszechstronnego 
zabezpieczenia działań, w tym logistycznego/ K_W09 

W2 / posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji sprzętu 
telekomunikacyjnego, szczególnie WE stosowanego w SZ, ich wzajemnej współpracy i 
konfiguracji / K_W10, K_W23, K_W24 

U1 / potrafi zaplanować wykorzystanie oraz eksploatować środki telekomunikacyjne w 
szczególności wchodzące w skład systemów WE w działaniach taktycznych / K_U01, 
K_U02, K_U03 

K1 / jest otwarty na nowości technologiczne i inicjatywę we wprowadzaniu nowych 
technik i technologii z zakresu telekomunikacji w SZ RP / K_K01, K_K06 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.  
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia wszystkich laboratoriów 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnego i praktycznego testu. 
 
Osiągnięcie efektu W1, W2, U1, - weryfikowane jest podczas zaliczenia 
Osiągnięcie efektu W1, W2, U1, K1,- weryfikowane jest podczas laboratorium 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 4 
2. Udział w laboratoriach / 26 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach  / …--.. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / -- 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / …--.. 
9. Realizacja projektu / -- 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu /-- 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie /  
 
Zajęcia praktyczne: 26….. godz./…1..ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 30….. godz./…1..ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 80….. godz./…2,6..ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 40….. godz./…1,3..ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Zagadnienia prawne w 

telekomunikacji 
The issues of law in 
telecommunication 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-ZPwT 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia ogólnego 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 22/+, C 4/ +, L / -, P -/ -, S 4/ - 
razem: 30 godz.,2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

brak przedmiotów wprowadzających 

Program: 

Semestr: X 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: eksploatacja systemów łączności i rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne 

Autor: dr hab. inż. Leszek Nowosielski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 
Wybrane przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne, systemy zarządzania jakością, 
akredytacja laboratoriów badawczych 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Cele i struktura ustawy Prawo Telekomunikacyjne Administracja łączności i 
postępowanie pokontrolne / 2 godz. 

2. Prowadzenie działalności telekomunikacyjnej Świadczenie usługi powszechnej oraz 
ochrona użytkowników końcowych / 2 godz. 

3. Gospodarka częstotliwościami i numeracją. Infrastruktura telekomunikacyjna i 
urządzenia końcowe Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona prywatności 
użytkowników końcowych / 2 godz. 

4. Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności, 
bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego / 2 godz. 

5. System zarządzania jakością laboratorium badawczego zgodnie z normą 
PN-EN ISO/IEC 7025:2005. Podstawowe pojęcia / 2 godz. 

6. Wymagania dotyczące zarządzania laboratorium. Budowa i wdrażanie systemu 
zarządzania w laboratorium badawczym / 2 godz. 

7. Wymagania dotyczące kompetencji technicznych laboratorium badawczego / 6 
godz. 

8. Akredytacja laboratorium wzorcującego, audity / 2 godz. 
9. Ocena wyrobów na zgodność z wymaganiami zasadniczymi na przykładzie 

dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMC) / 2 godz. 

Ćwiczenia 
1. Dokumentacja systemu zarządzania / 4 godz. 
Seminarium 
1. Komunikacja elektroniczna w warunkach nowych regulacji / 4 godz. 
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Literatura: 

Podstawowa: 

1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, 
nr 273, poz. 2703, z 2005r. nr 163, poz. 1362, nr 267, poz. 2258.). 

2. Piątek ST., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, 2 wyd. Ch. Beck Warszawa 2005r. 

3. Norma PN EN ISO-IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji 
laboratoriów badawczych i wzorcujących. 

4. Ustawa z dnia 13.03.2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Dz. U. Nr 82, 
poz. 556. 

5. Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności. 

Uzupełniająca: 

1. Streżyńska A. i inni, Vademecum Nowego Prawa Telekomunikacyjnego, CPI, 
Warszawa 2004r.  

2. Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 
101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami). 

3. Układ z dnia 16 grudnia 1993r. ustanawiający stowarzyszenie między 
Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi 
(opublikowany w załączniku do Dz. U. z 1994r., Nr 11, poz. 38). 

Efekty uczenia się: 

W01 - ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawnych regulujących 
działalność telekomunikacyjną / K_W13 

W02 - ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów dotyczących zapewnienia systemu 
jakości dla akredytowanych laboratoriów / K_W13 

U01 - potrafi wykorzystać przepisy prawne dotyczące komunikacji elektronicznej w 
warunkach nowej regulacji / K_U13 

U02 - potrafi wykorzystać właściwe dokumenty normalizacyjne do przygotowania 
wybranej dokumentacji systemu zarządzania jakością dla laboratorium badawczego / 
K_U13 

K01 - potrafi współpracować w grupie w celu wykonania dokumentacji oraz 
rozwiązania problemu dotyczącego działalności telekomunikacyjnej / K_K03, K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia:  
 części przedmiotu dotyczącej znajomości ustawy Prawo telekomunikacyjne w 

formie testu w trakcie seminarium 
 części przedmiotu dotyczącej systemu zarządzania jakością w formie testu oraz 

przygotowania wybranych elementów dokumentacji 
 warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie oceny pozytywnej z testu 

oraz właściwe wykonanie wskazanej dokumentacji 
Efekty W01 i U01  sprawdzane są na podstawie wyniku testu sprawdzającego 
Efekty W02, U02 oraz K01 sprawdzane są na podstawie wyniku testu sprawdzającego 
oraz w oparciu o jakość wykonania wskazanej dokumentacji 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 22 
2. Udział w laboratoriach / 
3. Udział w ćwiczeniach / 4 
4. Udział w seminariach /  4 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 5 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów /  
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 5 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 5 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 5 
11. Przygotowanie do egzaminu /  
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie /  
 
Zajęcia praktyczne:0 godz./0ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 0 godz./0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 33 godz./1,1 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 35 godz./1,1 ECTS 

  



Karty Informacyjne Przedmiotów Specjalistycznych – Eksploatacja systemów łączności – JSM MON 
 
 

110 | S t r o n a  
2020 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Taktyka i sztuka operacyjna Tactics and operational art 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-TSO 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 40/+, Ćw 20/ +,  
razem: 60 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Taktyka ogólna / wymagania wstępne: znajomość podstaw działań bojowych na 
szczeblu drużyna-kompania, znajomość znaków taktycznych i skrótów wojskowych. 

Program: 

Semestr: VI 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: inż. Zenon MYSZCZYSZYN 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 

Skrócony opis przedmiotu: 

System obronny państwa. Kierowanie obronnością państwa. Struktura i wyposażenie sił 
zbrojnych RP. Poziomy działań zbrojnych. System dowodzenia wojskami. Automatyzacja 
procesu dowodzenia. Zabezpieczenie działań bojowych. Rodzaje działań taktycznych 
wojsk lądowych: przemieszczanie i rozmieszczanie wojsk, natarcie, obrona, działania 
opóźniające. Dokumenty bojowe. Działania wojsk w warunkach szczególnych. Działania 
militarne na rzecz utrzymania pokoju. Wybrane zagadnienia dotyczące armii obcych. 
Dowodzenie i 
łączność w armiach innych państw. Struktura organizacyjna i uzbrojenie pododdziałów 
zmechanizowanych, pancernych, rozpoznawczych i specjalnych, powietrzno-
desantowych armii państw obcych. Zasady prowadzenia działań przez pododdziały 
wojsk zmechanizowanych, pancernych, lotnictwa taktycznego i lotnictwa wojsk 
lądowych. 
Działania asymetryczne i działania specjalne. Sojusz Północnoatlantycki. Siły zbrojne 
Unii Europejskiej. Tendencje rozwojowe w armiach innych państw. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady / Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem prezentacji komputerowej: 
 
1.System obronny państwa / 4 godz./ : 
Ogólne pojęcie systemu obronnego państwa. Podsystem kierowania obronnością 
państwa. Podsystem militarny. Niemilitarne ogniwa obronności RP. 
 
2.Struktura i wyposażenie  SZ RP, ich przeznaczenie i zadania / 6 godz./:  
Rola, miejsce i zadania SZ RP w systemie obronnym państwa. Struktura organizacyjna i 
funkcjonalna SZ RP. Kierowanie i dowodzenie SZ RP. 
 
3. Poziomy działań zbrojnych / 4 godz. /:  
Charakterystyka poziomów: strategicznego, operacyjnego, taktycznego. Zasady sztuki 
wojennej. 
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4. Struktury organizacyjne, uzbrojenie i tendencje rozwojowe armii innych państw /  4 
godz./:  
Organizacja sił zbrojnych wybranych państw. Przykładowe struktury na poziomie 
taktycznym w Wojskach Lądowych. Charakterystyka podstawowego uzbrojenia. 
Zasady prowadzenia działań. Tendencje rozwojowe. 
 
5. Struktury organizacyjne i przeznaczenie sztabów / 2 godz./:  
. Ogólna struktura organów dowodzenia na poziomie taktycznym. Zakres 
funkcjonowania elementów organizacyjnych dowództw i sztabów. 
 
6. System dowodzenia / 6 godz./:  
Stanowiska dowodzenia. Automatyzacja procesu dowodzenia. Fazy procesu 
dowodzenia. Przebieg planowania działań. Stawianie zadań elementom ugrupowania. 
Podział i charakterystyka dokumentów dowodzenia. 
 
9. Działania bojowe Wojsk Lądowych / 8 godz./:  
Założenia ogólne obrony, natarcia i działań opóźniających. Zadania elementów 
ugrupowania w obronie, natarciu i działaniach opóźniających. 
 
10. Przemieszczanie i rozmieszczanie wojsk / 4 godz./: 
 Podział przemieszczania wojsk ze względu na sposoby. Zasady wykonywania marszu. 
Zasady rozmieszczania wojsk w terenie. 
 
11. Działania stabilizacyjne i wsparcia pokoju / 1 godz./: 
 Podział działań, cechy działań stabilizacyjnych i wsparcia pokoju. 
 
12. Działania w specyficznych środowiskach walki / 1godz./:  
Charakterystyka specyficznych środowisk walki. Zasady i sposoby użycia wojsk w 
specyficznych środowiskach walki. 
 
Ćwiczenia / ćwiczenie grupowe na mapach 
1. Opracowanie mapy sytuacyjnej /8 godz./: 
Podstawowe znaki taktyczne i skróty wojskowe. Zasady nanoszenia sytuacji taktycznej 
w dokumentach graficznych. Wrysowanie położenia wojsk z założenia taktycznego. 
 
2.Opracowanie pisemnego meldunku sytuacyjnego i części rozkazodawczej rozkazu 
bojowego /8 godz./:  
3.Kolokwium/ 4 godz./. 

Literatura: 

Podstawowa:   
 Dowodzenie i planowanie w działaniach lądowych DT-3.2.2, MON, Bydgoszcz, 

2014; 
 Elak L., Działania taktyczne  Wojsk Lądowych SZ RP, Wyd. PTM, Warszawa, 

2014; 
 Elak L., Podstawy działań taktycznych, AON, Warszawa, 2014; 

 Regulamin działań taktycznych wojsk pancernych i zmechanizowanych 
(pluton- kompania-batalion), DWLąd, Warszawa,  2009 ; 

 Regulamin działań Wojsk Lądowych, DWLąd, Warszawa, 2008 ; 
 Szczurowski W., Album szkiców taktycznych, AON, Warszawa, 2007; 

 Więcek W., Działania bojowe batalionu, AON, Warszawa, 2015; 
 Wołejszo  J., System dowodzenia, AON, Warszawa, 2013.  

 Zbiór znaków taktycznych i skrótów wojskowych (część II), Szt. Gen., 
Warszawa, 2004. 

Uzupełniająca: 
 Doktryna działań połączonych D/01 CC/, Szt. Gen., Warszawa, 2009; 
 Elak L., Taktyczne aspekty terenu w walce, AON, Warszawa, 2013; 
 Elak L., Wiecek W., Działania zaczepne w aspekcie obronności państwa, AON, 

Warszawa, 2014; 
 Wskaźniki taktyczne Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP, AON, Warszawa, 

2014; 
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 Wykorzystanie KTO ROSOMAK w zasadniczych rodzajach działań 
taktycznych, w specyficznych środowiskach walki: poradnik, DWLąd, 
Warszawa, 2010. 

Efekty uczenia się: 

W1 / posiada wiedzę z zakresu znajomości rodzajów sił zbrojnych, struktur 
organizacyjnych, wyposażenia, rodzajów działań bojowych i ich zabezpieczenia, 
systemu dowodzenia i stopnia jego automatyzacji, sposobów ugrupowania wojsk w toku 
działań bojowych, wypełniania dokumentów bojowych, wszechstronnego 
zabezpieczenia działań, w tym logistycznego / W_28B_07. 
 U1 / potrafi zaplanować i zorganizować polowy system łączności i informatyki stosownie 
do wymagań i norm taktyczno-operacyjnych, 

świadomy zagrożeń przed oddziaływaniem ogniowym i WE, wykonać niezbędną 
dokumentację planistyczno – eksploatacyjną oraz potrafi kierować i zarządzać 
systemem i jego elementami /  U_28B_06. 
K1 / jest gotowy do samodoskonalenia i utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju 
wojskowych i cywilnych sieci i systemów telekomunikacyjnych /  K_28B_01. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę. 
Ćwiczenia zaliczane są na ocenę na podstawie: pozytywnych ocen z zajęć i ocen z 
wykonanych dokumentów dowodzenia. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemno-ustnej obejmującej całość 
programu przedmiotu. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną. 
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest zaliczenia przedmiotu w formie pisemno-
ustnej. 
Osiągnięcie efektu U1, K1 - sprawdzane jest podczas ćwiczeń. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach  / 40 
2. Udział w laboratoriach  / 0 
3. Udział w ćwiczeniach  / 20 
4. Udział w seminariach  / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 24 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu  / 0 
10. Udział w konsultacjach  / 8 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 20 godz. / 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 44 godz. / 2 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 104 godz. / 3,5 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 64 godz. / 2,6 ECTS 
 

  



Karty Informacyjne Przedmiotów Specjalistycznych – Eksploatacja systemów łączności – JSM MON 
 
 

113 | S t r o n a  
2020 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Taktyka rodzajów wojsk Tactics of arms of services 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-TRW 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 32/+, Ćw 12/ +,  
razem: 44 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Taktyka i Sztuka Operacyjna / wymagania wstępne: znajomość struktur 
organizacyjnych i zadań Wojsk Lądowych, organizacji systemu dowodzenia na poziomie 
taktycznym oraz zasad przygotowania i prowadzenia działań taktycznych Wojsk 
Lądowych. 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: inż. Zenon MYSZCZYSZYN 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania 

Skrócony opis przedmiotu: 

Charakterystyka i zasady funkcjonowania taktycznego systemu rozpoznania 
wojskowego. Prowadzenie rozpoznania w podstawowych rodzajach działań. 
Organizacja, uzbrojenie i możliwości bojowe artylerii Wojsk Lądowych. Zadania 
taktyczne i ogniowe artylerii oraz sposoby ich wykonania. Wykorzystanie artylerii w 
działaniach bojowych. Możliwości i sposoby wykorzystania artylerii w działaniach 
wsparcia pokoju i stabilizacyjnych. Miejsce i rola sił OPL w działaniach taktycznych wojsk. 
Organizacja oddziałów i pododdziałów przeciwlotniczych WLąd i ich użycie w osłonie 
wojsk. Ochrona przed skutkami działania broni masowego rażenia (BMR). Ocena sytuacji 
po użyciu BMR . System wykrywania skażeń (SWS) w Siłach Zbrojnych RP. System 
meldunkowy NBC. Ogólne zasady użycia wojsk inżynieryjnych  w działaniach 
taktycznych. Wsparcie inżynieryjne w działaniach bojowych. Wykorzystanie wojsk 
inżynieryjnych  w działaniach pokojowych i stabilizacyjnych oraz w sytuacjach 
reagowania kryzysowego na terenie kraju. 
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Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady / Wykłady konwencjonalne z wykorzystaniem prezentacji komputerowej: 

1. Charakterystyka i zasady funkcjonowania taktycznego systemu rozpoznania 
wojskowego / 2 godz./: 

Pojęcie i istota rozpoznania wojskowego. Rodzaje działalności rozpoznawczej. Taktyczny 
system rozpoznania. Udział S-2 w procesie dowodzenia. 

2. Prowadzenie rozpoznania w podstawowych rodzajach działań / 2 godz./: 

Zadania rozpoznania w obronie, natarciu i działaniach opóżniających. Cechy i 
wymagania stawiane rozpoznaniu. Sposoby prowadzenia działań rozpoznawczych. 
Elementy rozpoznania w oddziale i pododdziale. 

3. Organizacja, uzbrojenie i możliwości bojowe artylerii Wojsk Lądowych / 2 godz./: 

Artyleria w systemie wsparcia ogniowego. Struktury oraz zasadnicze wyposażenie. 
Możliwości bojowe artylerii. Tendencje rozwojowe artylerii. 

4. Zadania taktyczne i ogniowe artylerii oraz sposoby ich wykonania /  2godz./: 

Zadania taktyczne artylerii, zadania ogniowe artylerii. Okresy wsparcia ogniowego w 
obronie i natarciu. 

5. Wykorzystanie artylerii w działaniach bojowych / 2 godz./: 

Bliski ogień wspierający. Wykonanie zadań w głębi. Koordynacja wsparcia ogniowego. 

6. Możliwości i sposoby wykorzystania artylerii w działaniach wsparcia pokoju i 
stabilizacyjnych / 2 godz./: 

Właściwości operacji wsparcia pokoju i stabilizacyjnych. Ograniczenia w użyciu artylerii. 
Zadania artylerii i sposoby ich realizacji. 

7. Miejsce i rola sił OPL w działaniach taktycznych wojsk / 2 godz./: 

Istota obrony  przeciwlotniczej wojsk lądowych, zadania i podstawowe zasady 
funkcjonowania. Zagrożenie powietrzne wojsk lądowych. Zadania sił OPL w działaniach 
innych niż wojna. 

8. Organizacja oddziałów i pododdziałów przeciwlotniczych WLąd i ich użycie w osłonie 
wojsk / 2 godz./: 

Struktury organizacyjne i możliwości bojowe oddziałów i pododdziałów 
przeciwlotniczych .Plany rozwojowe sprzętu. Obrona przeciwlotnicza w podstawowych 
rodzajach działań  bojowych. 

9. Ochrona przed skutkami działania broni masowego rażenia (BMR)/ 4 godz./: 

Charakterystyka BMR. Możliwości ochrony przed skutkami działania BMR.  

10. Ocena sytuacji po użyciu BMR / 2 godz./: 

Przebieg oceny sytuacji. Planowanie i realizacja zadań związanych z usuwaniem skutków 
użycia BMR. 

11. System wykrywania skażeń (SWS) w Siłach Zbrojnych RP / 2 godz./: 

Funkcjonowanie systemu w warunkach pokoju, kryzysu i działań wojennych. Elementy 
systemu wykrywania skażeń. 

12. Ogólne zasady użycia wojsk inżynieryjnych  w działaniach taktycznych / 2 godz./: 

Rys historyczny rozwoju inżynierii wojskowej 

Działania inżynieryjne, zabezpieczenie inżynieryjne i wsparcie   inżynieryjne – ujęcie 
teoretyczne, zależności i zadania. Organizacja i możliwości bojowe oddziałów i 
pododdziałów WInż. Tendencje rozwojowe. 

13. Wsparcie inżynieryjne w działaniach bojowych/  4 godz./: 

Rozpoznanie inżynieryjne. Rozbudowa fortyfikacyjna terenu. Budowa zapór 
inżynieryjnych i wykonanie niszczeń. 

14. Wykorzystanie wojsk inżynieryjnych  w działaniach pokojowych i stabilizacyjnych 
oraz w sytuacjach reagowania kryzysowego na terenie kraju / 2 godz./:  
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Rys historyczny udziału WInż w operacjach i misjach pokojowych. Cel i zadania wsparcia 
inżynieryjnego. 

 Sposoby realizacji zadań inżynieryjnych. 

 Udział wojsk inżynieryjnych w reagowaniu kryzysowym na obszarze kraju. 

Ćwiczenia / ćwiczenie grupowe na mapach 

1.Ocena sytuacji po użyciu BMR / 6 godz./: 

Prognozowanie skażeń chemicznych. Prognozowanie skażeń promieniotwórczych. 
Przewidywana, prognozowana i rzeczywista sytuacja skażeń. 

2.System meldunkowy NBC / 6 godz./: 

Szablony meldunków NBC. Graficzna prognoza skażeń promieniotwórczych. Graficzna 
prognoza skażeń chemicznych. 

Literatura: 

Podstawowa:  
  

 Cieślar P. i zespół, Wykorzystanie Wojsk Inżynieryjnych w działaniach 

taktycznych, AON, Warszawa, 2008.; 
 Regulamin działań Wojsk Lądowych, DWLąd., Warszawa, 2008; 

 Regulamin działań taktycznych artylerii (dywizjon wsparcia ogólnego), 
DWLąd., Warszawa, 2001; 

 Regulamin działań artylerii, (dywizjon wsparcia bezpośredniego), DWLąd, 
Warszawa, 2000; 

 Regulamin działań wojsk OPL Wojsk Lądowych, DWLąd., Warszawa, 2009; 
 Regulamin działań Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych (tymczasowy), 

DWLąd., Warszawa, 2011; 
 Regulamin działań Wojsk Chemicznych Wojsk Lądowych, DWLąd., Warszawa, 

2011; 
 Metodyka oceny skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych, 

MON, Warszawa, 2013; 
 Scheffs W., Rozpoznanie na szczeblu taktycznym, AON, Warszawa, 2012; 

 Zakres wiedzy i umiejętności z obrony przeciwchemicznej (instrukcja), MON, 
Warszawa, 2000. 

Uzupełniająca: 
 

 Dywizjon przeciwlotniczy oddziału ogólnowojskowego, DWLąd., Warszawa, 
2002; 

 Elak L., Działania taktyczne Wojsk Lądowych SZ RP, wyd. PTM, Warszawa, 
2014 

 Obrona przed bronią masowego rażenia w operacjach połączonych DD/3.8A, 
MON, Bydgoszcz, 2013; 

 Wrzosek M., Organizacja rozpoznania w batalionie, AON, Warszawa, 2007. 

Efekty uczenia się: 

W1 / posiada wiedzę z zakresu znajomości rodzajów sił zbrojnych, struktur 
organizacyjnych, wyposażenia, rodzajów działań bojowych i ich zabezpieczenia, 
systemu dowodzenia i stopnia jego automatyzacji, sposobów ugrupowania wojsk w toku 
działań bojowych, wypełniania dokumentów bojowych, wszechstronnego 
zabezpieczenia działań, w tym logistycznego / W_28B_07. 
 U1 / potrafi zaplanować i zorganizować polowy system łączności i informatyki stosownie 
do wymagań i norm taktyczno-operacyjnych, 

świadomy zagrożeń przed oddziaływaniem ogniowym i WE, wykonać niezbędną 
dokumentację planistyczno – eksploatacyjną oraz potrafi kierować i zarządzać 
systemem i jego elementami /  U_28B_06. 
K1 / jest gotowy do samodoskonalenia i utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju 
wojskowych i cywilnych sieci i systemów telekomunikacyjnych /  K_28B_01. 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę wykładów i ćwiczeń 
 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen w czasie zajęć grupowych na 
mapach i ocen z wykonanych dokumentów dowodzenia. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemno-ustnej obejmującej całość 
programu przedmiotu. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu, jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę 
pozytywną. 
Osiągnięcie efektu W1, W2 – sprawdzane jest podczas zaliczenia przedmiotu w formie  
testu pisemnego i ustnej odpowiedzi na pytania. 
Osiągnięcie efektu U1,K1 weryfikowane jest podczas ćwiczeń grupowych na mapach. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach  / 32 
2. Udział w laboratoriach  / 0 
3. Udział w ćwiczeniach  / 12 
4. Udział w seminariach  / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 16 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu  / 0 
10. Udział w konsultacjach  / 2 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 4 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 12 godz. / 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 28 godz. / 1,1 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 68 godz. / 2,3 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 46 godz. / 1,8 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Taktyka specjalistyczna 1 Specialist tectics 1 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-TS1 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 18/+, C 12/ +, L / -, P -/ -, S / - 
razem: 30 godz.,2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Taktyka i sztuka operacyjna / organizacja RSZ, systemy dowodzenia w RSZ, obieg 
informacji, organizacja sztabów; 

Taktyka RW / charakterystyka działań i organizacja wybranych ZT i oddziałów RW, 
struktury dowodzenia i organizacja sztabów 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr inż. Artur Bajda 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

Zadania i wymagania stawiane łączności wojskowej, zasady organizacji łączności 
wojskowej, pojęcie wojskowego systemu łączności, charakterystyka jego elementów 
składowych, systemy łączności szczebla taktycznego wojsk lądowych, planowanie 
łączności, dokumenty eksploatacyjne, wykonywanie dokumentów łączności 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Wymagania i zadania stawiane łączności wojskowej. Bezpieczeństwo łączności. 
Zasady organizacji łączności dowodzenia, współdziałania, alarmowania, 
ostrzegania i powiadamiania. Sposoby organizacji łączności / 2 godz. 

2. Charakterystyka dokumentów eksploatacyjnych. Zasady prowadzenia 
korespondencji radiowej / 2 godz. 

3. Wojskowy system łączności. Podział i struktury WSŁ / 2 godz. 

4. Polowe węzły łączności ZT, oddziałów i pododdziałów wojsk lądowych. Zasady 
rozwijania, zwijania i przemieszczania WŁ szczebla taktycznego wojsk lądowych / 2 
godz. 

5. Planowanie łączności. Kierowanie łącznością / 2 godz. 

6. Organizacja łączności w batalionie (bpzmot, bcz) / 2 godz. 

7. Siły i środki łączności w oddziale wojsk lądowych i sposób ich wykorzystania. 
Organizacja łączności w oddziale ogólnowojskowym / 2 godz. 

8. Siły i środki łączności związku taktycznego wojsk lądowych i sposób ich 
wykorzystania / 2 godz. 

9. Organizacja systemu łączności w związku taktycznym / 2 godz. 
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Ćwiczenia 

1. Opracowanie wybranych dokumentów eksploatacyjnych / 2 godz. 

2. Zasady wykonywania dokumentów planu łączności / 2 godz. 

3. Analiza zadania i ocena położenia pod względem łączności BZ w obronie / 2 godz. 

4. Wypracowanie i referowanie propozycji (zamiaru) organizacji łączności BZ w 
obronie / 2 godz. 

5. Opracowanie dokumentów łączności BZ w obronie / 4 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. Bajda, Organizacja systemu dowodzenia i łączności w ZT. Kierowanie łącznością 
wojskową, materiał dydaktyczny 2002r. 

2. Bajda, Cyfrowy system łączności ZT STORCZYK 94, WAT Warszawa, 2002r. 
3. Bajda, S. Rodycz, Podstawy organizacji łączności. Wojskowe systemy łączności, 

WAT Warszawa, 2002r. 
4. Doktryna systemów łączności i informatyki SZ RP – D/6, MON CDiSSZ, Bydgoszcz, 

2013r. 
5. Doktryna systemów teleinformatycznych D-6(A), MON CDiSSZ, Bydgoszcz, 2019 
 

Uzupełniająca: 

1. Przepisy korespondencji w systemach łączności radiowej SZ RP, Warszawa, Sztab. 
Gen, Warszawa, 2014r. 

2. Łączn. 1003/99, Zasady organizacji łączności współdziałania w operacjach 
wielonarodowych, 1999r. 

3. NO-02-A015:2012 Symbole łączności wojskowej, MON 2012r. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma wiedzę zakresu zasad i sposobów organizacji łączności / W_28B_01 

W2 / Zna wyposażenie pododdziałów dowodzenia i łączności i potrafi przedstawić 
sposób ich wykorzystania / W_28B_01, W_28B_07 

W3 / potrafi zorganizować przedsięwzięcia z zakresy obrony radioelektronicznej / 
W_28B_03 

U1 / Potrafi zaplanować system łączności na szczeblu oddziału wykonać dokumenty 
eksploatacyjne i planistyczne łączności stosownie do zadania / U_28B_01, 
U_28B_06 

K1 / Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu nowych techniki i technologii 
telekomunikacyjnych stosowanych w wojskowych systemach łączności / K_28B_02 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia (kolokwium sprawdzające, 
obejmującego całość programu przedmiotu). 
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń 
grupowych. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen uzyskanych z ćwiczeń 
grupowych; 
efekty W1, W2, W3 - sprawdzenie na kolokwium; 
efekty U1 -  sprawdzenie na ćwiczeniach laboratorium i projektu; 
efekt K1 – zaliczenie ćwiczeń grupowych 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 91-100%. 

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 81-90%. 

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 71-80%. 

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 61-70%. 

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 51-60%. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie wyższym niż 50%. 
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Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 18 
2. Udział w laboratoriach / 
3. Udział w ćwiczeniach / 12 
4. Udział w seminariach /   
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów /  
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 12 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium /  
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 4 
11. Przygotowanie do egzaminu /  
12. Przygotowanie do zaliczenia / 4 
13. Udział w egzaminie /  
 
Zajęcia praktyczne: 0 godz./0ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 0 godz. / 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 30 godz. / 1 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego:34 godz. / 1,1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Taktyka specjalistyczna 2 Specialist tectics 2 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-TS1-TS2 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści specjalistyczne wybieralne 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 26/x, C 10/ +, L 8/ +, P -/ -, S / - 
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

nazwa przedmiotu / wymagania wstępne:  
Taktyka specjalistyczna 1, Taktyka i sztuka operacyjna, Taktyka rodzajów wojsk, 
Urządzenia radiokomunikacyjne 1 i 2, Techniki komunikacyjne w sieciach 
przewodowych 

Program: 

Semestr: VIII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr inż Bogdan Uljasz, dr inż. Artur Bajda,  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 
System łączności stacjonarnej, polowy system łączności szczebla taktycznego, 
charakterystyka pracy szefa polowego węzła łączności i innych funkcyjnych polowego 
WŁ, podstawy z zakresu zarządzania widmem częstotliwości 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Instytucje i jednostki dowodzenia i łączności w SZ RP / 2 godz. 

2. Zadania i praca szefa polowego węzła łączności / 6 godz. 

3. Podstawy zarządzania częstotliwościami / 18 godz. 

Ćwiczenia 

1. Analiza zadania przez szefa polowego WŁ SD BZ / 2 godz. 

2. Udział szefa WŁ SD BZ w rekonesansie SD / 2 godz. 

3. Sprecyzowanie zamiaru wykonania zadania przez szefa WŁ SD BZ. Określenie 
sposobu realizacji zadania przez szefa WŁ SD BZ i postawienie zadań osobom 
funkcyjnym / 2 godz. 

4. Opracowanie dokumentów dotyczących rozwijania i eksploatacji WŁ SD BZ / 4 
godz. 

Laboratorium 

1. Praca w oparciu o dedykowane oprogramowanie zarządzania częstotliwościami / 8 
godz. 
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Literatura: 

Podstawowa: 

1. Bajda, Organizacja systemu dowodzenia i łączności w ZT. Kierowanie łącznością 
wojskową, materiał dydaktyczny 2002r. 

2. Bajda, Cyfrowy system łączności ZT STORCZYK 94, WAT Warszawa, 2002r. 
3. Bajda, S. Rodycz, Podstawy organizacji łączności. Wojskowe systemy łączności, 

WAT Warszawa, 2002r. 
4. Doktryna systemów łączności i informatyki SZ RP – D/6, MON CDiSSZ, Bydgoszcz, 

2013r. 
5. Doktryna systemów teleinformatycznych D-6(A), MON CDiSSZ, Bydgoszcz, 2019 
6. PDNO-02-A108, Zasady i metody prowadzenia gospodarki częstotliwościowej w 

Siłach Zbrojnych RP, MON 2013 
7. PDNO-02-A085, System zarządzania widmem częstotliwości radiowych. 

Zastosowanie formatu SFAF w procesach wymiany i gromadzenia danych o 
zasobach częstotliwości, MON 2009 

8. Instrukcja Użytkowania Oprogramowania SPECTRUM XXI (Części: I, II i III), Łączn. 
1013/2008, MON, Warszawa 2008 

 

Uzupełniająca: 

1. Przepisy korespondencji w systemach łączności radiowej SZ RP, Warszawa, Sztab. 
Gen, Warszawa, 2014r. 

2. Łączn. 1003/99, Zasady organizacji łączności współdziałania w operacjach 
wielonarodowych, 1999r. 

3. NO-02-A015:2012 Symbole łączności wojskowej, MON 2012r. 

4. DECYZJA Nr 353/MON z dnia 18 lipca 2008 r.w sprawie zarządzania widmem 
częstotliwości radiowych w resorcie obrony narodowej, MON 2008 

Efekty uczenia się: 

W1 / posiada wiedzę z zakresu organizacji i wyposażenia pododdziałów i oddziałów 
dowodzenia i łączności, zasad i sposobów wykorzystania środków łączności 
wojskowej w systemach łączności i informatyki, wykonywania podstawowych 
dokumentów łączności w działaniach taktycznych / W_28B_01  

W2 / posiada wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania dokumentów łączności w 
działaniach taktycznych / W_28B_01 

W3 / posiada wiedzę z zakresu stosowania przedsięwzięć przeciwdziałania 
negatywnym skutkom oddziaływania fal elektromagnetycznych / W_28B_03 

W4 / posiada wiedzę z zakresu zarządzania częstotliwościami dla sieci radiowych pola 
walki / W_28B_05 

U1 / potrafi zaplanować i zorganizować rozwijanie polowych elementów systemu 
dowodzenia i łączności na szczeblu taktycznym / U_28B_01 

U2 / potrafi zorganizować przedsięwzięcia z zakresu obrony elektronicznej / U_28B_03 

U3 / potrafi wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania 
częstotliwościami / U_28B_03 

K1 / widzi potrzebę samodoskonalenia się w zakresie rozwoju wojskowych i cywilnych 
sieci i systemów telekomunikacyjnych / K_28B_01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: wykonania dokumentów łączności  
Zajęcia laboratoryjne zaliczane są na podstawie wykonanych poprawnie sprawozdań 
Egzamin przedmiotu jest prowadzone w formie ustnej lub pisemnej 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i laboratorium 
Osiągnięcie efektu W1 – K1 sprawdzane jest na ćwiczeniach i laboratoriach 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WME ds. 
Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia): 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie 61-70%. 
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Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 51-60%. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie wyższym niż 50%. 

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 26 
2. Udział w laboratoriach / 8 
3. Udział w ćwiczeniach / 10 
4. Udział w seminariach /   
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 15 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 20 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium /  
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 10 
12. Przygotowanie do zaliczenia /  
13. Udział w egzaminie / 1 
 
Zajęcia praktyczne:0 godz./0ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 0 godz./0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 55 godz./1,8.ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 55 godz./1,8.ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Seminaria przeddyplomowe Diploma seminar 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-SPd 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: praca dyplomowa 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W /-, C / -, L / +, P -/ -, S 8 / + 
razem: 8 godz. 1 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Przedmioty kierunkowe i specjalistyczne 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr inż. Artur Bajda,  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 
Istota seminarium przeddyplomowych, podstawowe informacje z zakresy realizacji prac 
dyplomowych, zapoznanie z propozycją tematyczną Instytutu 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Seminarium 

Seminarium – prezentacja zagadnień związanych z realizacją poszczególnych zagadnień 
− informacje organizacyjno-porządkowe, 
− cel i zadania seminarium przeddyplomowego, 
− cel podjęcia pracy dyplomowej, techniki pisania pracy dyplomowej, 
− pojęcie plagiatu i cytowania, wybrane zagadnienia ustawy Prawo autorskie, 

− zapoznanie z tematyką przykładowych prac dyplomowych, ich charakterystyka i 
wymagania autorów. 

Literatura: 

Podstawowa: 

− J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, 2006r. 
− J. Majchrzak T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: 

poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz 
z przygotowaniem ich do obrony i publikacji, 1995 

− Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994r (Dz.U. z 1994r. 
Nr 24, poz. 83) 
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Efekty uczenia się: 

W1 / ma ugruntowaną wiedzę z zakresu realizowanej specjalności / K_W09, K_W10 

W2 / ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień prawa, normalizacji, 
ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego / K_W14  

U1 / potrafi pozyskiwać i wykorzystać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł 
/ K_U01 

U2 / potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz 
przedstawić i omówić prezentację poświęconą wynikom zadania / K_U03, K_U04, 

K1 / rozumie potrzebę dokształcania się / K_K01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ………...…..…… 
Ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie: ………...…..…… 
Seminarium zaliczane jest na podstawie: przedstawienia karty wyboru tematu pracy 
dyplomowej  
Zaliczenie przedmiotu jest  
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu / zaliczenia jest wybór tematu pracy końcowej i 
promotora 
Osiągnięcie efektu W1, W2 - sprawdzane jest na seminariach 
Osiągnięcie efektu U1, U2 - sprawdzane jest na seminariach 
Osiągnięcie efektu K1 – weryfikowane jest na seminariach 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WEL ds. 
Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia): 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach /  
2. Udział w laboratoriach /  
3. Udział w ćwiczeniach /  
4. Udział w seminariach /  9 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów /  
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów /  
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń /  
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium /  
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 22 
11. Przygotowanie do egzaminu /  
12. Przygotowanie do zaliczenia /  
13. Udział w egzaminie /  
 
Zajęcia praktyczne:0 godz./0ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 0 godz./ 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 22 godz./ 0,7 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego:30 godz./ 1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Projekt przeddyplomowy Preliminary project 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-PrPrz 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: praca dyplomowa 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W /-, C / -, L / -, P 16 / +, S / - 
razem: 16 godz., 1 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Przedmioty kierunkowe i specjalistyczne związane z tematyką PD 

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr inż. Artur Bajda,  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Student wykonuje projekt indywidualnie. Zadanie o charakterze praktycznym, 
wykonywane w ramach projektu, jest związane tematycznie z przyszłą pracą dyplomową 
inżynierską. Opiekę merytoryczną sprawuje planowany promotor pracy dyplomowej 
inżynierskiej, który także ocenia projekt. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Projekt /metoda projektu 

Rozwiązanie problemu (np. wykonanie podzespołu lub całego urządzeniu 
elektronicznego, wykonanie układu elektronicznego, napisanie lub adaptacja 
fragmentu kodu programu, zestawienie stanowiska i wykonanie pomiarów, wykonanie 
badań symulacyjnych układów lub/oraz zjawisk fizycznych występujących w układach 
elektronicznych i telekomunikacyjnych) / 16 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

Ustalana jest przez prowadzącego projekt  

Uzupełniająca: 

− Artykuły ze specjalistycznych baz danych, np. IEEE (IEE) Electronic Library  

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma wiedzę z zakresu matematyki i fizyki przydatną do formułowania 
i rozwiązywania prostych zadań z zakresu realizacji projektu. / K_W01, K_W02 

W2 / Zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań 
inżynierskich z zakresu realizacji projektu. / K_W01, K_W04 

U1 /  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i Internetu, integrować uzyskane 
informacje i wyciągać wnioski. / K_U01 

U2 /  Ma umiejętność samokształcenia. / K_U06 
K1 /  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. / K_K01 

K2 / K2 / Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 
siebie lub innych zadania. / K_K04 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ………...…..…… 
Ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie: ………...…..…… 
Seminarium zaliczane jest na podstawie:  
Zaliczenie przedmiotu jest  
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu / zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny 
sprawozdania z realizacji projektu oraz prezentacji projektu 
Efekty W1, W2, U2 weryfikowane są w cząstkowym zakresie poprzez skuteczną 
realizację projektu. 

Efekty U1, U2, K1, K2 weryfikowane są na podstawie oceny przeprowadzonej kwerendy 
literatury naukowej dotyczącej tematyki projektu. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WEL ds. 
Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia): 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie wyższym niż 50%. 

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / ….. 
2. Udział w laboratoriach / ….. 
3. Udział w ćwiczeniach / ….. 
4. Udział w seminariach /  
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / ….. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / ….. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / ….. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium /  
9. Realizacja projektu / 16 
10. Udział w konsultacjach / 14 
11. Przygotowanie do egzaminu / ….. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / ….. 
13. Udział w egzaminie / ….. 
 
Zajęcia praktyczne: ….. godz./…..ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: ….. godz./…..ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 20 godz./ 0,7 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 10 godz./ 0,3 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Seminaria dyplomowe Diploma seminar 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-SPd 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: praca dyplomowa 

Obowiązuje od naboru: 2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W /-, C / -, L / +, P -/ -, S 20 / + 
razem: 20 godz. 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Przedmioty kierunkowe i specjalistyczne związane z tematyką PD 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr inż. Artur Bajda,  

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Podstawowe pojęcia dotyczące plagiatu, cytowania. Wybrane przepisy Ustawy Prawo 
autorskie i prawa pokrewne. Zwięzłe przedstawiania najistotniejszych problemów 
związanych z pracą końcową. Zapoznanie ze sposobami prezentacji wyników uzyskanych 
w wyniku realizacji pracy. Ocena bieżących postępów w realizacji pracy końcowej. 
Konsultacje merytoryczne w trakcie realizacji pracy 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Seminarium /metody dydaktyczne:  

Seminarium – prezentacja przez dyplomantów zagadnień wynikających z 
harmonogramu realizacji pracy końcowej 
 
Tematy kolejnych zajęć: 

Zagadnienia wstępne / 2 godz. 

− informacje organizacyjno-porządkowe, 
− typy prac dyplomowych, 
− organizacja czasu i harmonogram czynności ukierunkowanych na efektywną 

realizację pracy dyplomowej, 
− zasady gromadzenia i opracowywania literatury, pojęcia plagiatu, cytowania, 

zagadnienia prawa autorskiego, 
− techniki pisania pracy dyplomowej i redakcja tekstu 

Zagadnienia seminaryjne / 18 godz. 

− indywidualna prezentacja dyplomanta z wykorzystaniem środków 
audiowizualnych, 

− ocena opiekuna merytorycznego dotyczący formy i treści prezentacji, 
− kontrola bieżących postępów, konsultacja i pomoc merytoryczna, 
− technika obrony pracy dyplomowej, sposób przygotowania do egzaminu 

dyplomowego 



Karty Informacyjne Przedmiotów Specjalistycznych – Eksploatacja systemów łączności – JSM MON 
 
 

128 | S t r o n a  
2020 

Literatura: 

Podstawowa: 

− J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, 2006r. 
− J. Majchrzak T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: 

poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz 
z przygotowaniem ich do obrony i publikacji, 1995 

− Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994r (Dz.U. z 1994r. 
Nr 24, poz. 83) 

Efekty uczenia się: 

W1 / ma ugruntowaną wiedzę z zakresu realizowanej specjalności / K_W09, K_W10 

W2 / ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień prawa, normalizacji, 
ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego / K_W14  

U1 / potrafi pozyskiwać i wykorzystać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł 
/ K_U01 

U2 / potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz 
przedstawić i omówić prezentację poświęconą wynikom zadania / K_U03, K_U04, 

K1 / rozumie potrzebę dokształcania się / K_K01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ………...…..…… 
Ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie: ………...…..…… 
Seminarium zaliczane jest na podstawie: przedstawienia karty wyboru tematu pracy 
dyplomowej  
Zaliczenie przedmiotu jest  
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu / zaliczenia jest wybór tematu pracy końcowej i 
promotora 
Osiągnięcie efektu W1, W2 - sprawdzane jest na seminariach 
Osiągnięcie efektu U1, U2 - sprawdzane jest na seminariach 
Osiągnięcie efektu K1 – weryfikowane jest na seminariach 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WEL ds. 
Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia): 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach /  
2. Udział w laboratoriach /  
3. Udział w ćwiczeniach /  
4. Udział w seminariach /  30 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów /  
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów /  
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń /  
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 30 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 30 
11. Przygotowanie do egzaminu /  
12. Przygotowanie do zaliczenia /  
13. Udział w egzaminie /  
 
Zajęcia praktyczne: 0 godz./0ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 0 godz./ 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 60 godz./ 2 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 60 godz./ 2 ECTS 
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