Programowanie #11.3.0145
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego
Nazwa przedmiotu

Kod ECTS

Programowanie
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

11.3.0145

Zakład Oceanografii Fizycznej
Studia
wydział
Wydział Oceanografii i
Geografii

kierunek
Oceanografia

poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja

pierwszego stopnia
stacjonarne
oceanografia fizyczna
Podstawowa

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Aleksandra Dudkowska; mgr Szymon Roziewski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS

Ćw. laboratoryjne
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Ćw. laboratoryjne: 45 godz.

3
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
Liczba punktów ECTS: 2
Łączna liczba godzin: 60
- udział w ćwiczeniach: 45
- udział w egzaminie/zaliczeniu: 5
- udział w konsultacjach: 10
Praca własna studenta
Liczba punktów ECTS: 1
Łączna liczba godzin: 20
- przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia: 10
- zajęcia o charakterze praktycznym: 10

Cykl dydaktyczny
2017/2018 letni
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
ćwiczenia w laboratorium komputerowym

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
- ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru
- Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie kolokwiów
przeprowadzanych po zakończeniu każdego z bloków tematycznych.
Kolokwia polegają na wykonaniu zestawu ćwiczeń przy komputerze,
mogą
też dodatkowo zawierać pytania teoretyczne. W ten sposób uczestnicy
kursu zdobywają punkty, a ostateczne zaliczenie przedmiotu odbywa się
na podstawie sumy zgromadzonych punktów.
Podstawowe kryteria oceny
Uczestnicy kursu zdobywają w trakcie kolokwium punkty, a ostateczne zaliczenie
przedmiotu odbywa się na podstawie sumy zgromadzonych punktów
• Procent wykonania ćwiczeń w ramach kolokwium
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Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie kolokwiów
przeprowadzanych po zakończeniu każdego z bloków tematycznych.
Kolokwia polegają na wykonaniu zestawu ćwiczeń przy komputerze, mogą
też dodatkowo zawierać pytania teoretyczne. W ten sposób uczestnicy
kursu zdobywają punkty, a ostateczne zaliczenie przedmiotu odbywa się
na podstawie sumy zgromadzonych punktów.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
Umiejętność pracy w systemie Windows, umiejętność posługiwania się podstawowym oprogramowaniem wykorzystywanym w oceanografii (pakiet
biurowy MSOffice, Surfer)

Cele kształcenia
Przedmiot ma przekazać wiedzę niezbędną do zrozumienia, projektowania i pisania programów w języku C++.

Treści programowe
Problematyka ćwiczeń:
B.1. W ramach ćwiczeń zostaną wprowadzone podstawowe elementy języków programowania (typy danych proste i złożone, instrukcje przypisania,
pętli, warunkowe) na przykładzie języka C++.
B.2. Ćwiczenia laboratoryjne będą polegały na samodzielnym pisaniu, kompilowaniu i uruchamianiu przez studenta programów, które będą
ilustrowały kolejno wprowadzane konstrukcje języka C++.
B.3. W czasie tworzenia aplikacji stosowany będzie paradygmat programowania proceduralnego.
B.4. Wprowadzone zostaną również elementy programowania obiektowego.

Wykaz literatury
B. Literatura uzupełniająca
B.1. Podstawy programowania w C++ (S.B. Lippman, J. Lajoie – Wyd. WNT)
B.2. Symfonia C++ (J. Grębosz - oficyna Kallimach )
B.3. Język C++ (B. Stroustrup – Wyd. WNT)

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)
[Kod efektu kształcenia dla modułu, odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku (stopień realizacji)] Opis efektu
kształcenia; sposób weryfikacji

Wiedza
1. [W_2, K_W13++] Zna i potrafi dokonać wyboru odpowiednich
narzędzi informatycznych w celu tworzenia i korzystania ze zbiorów danych
oraz interpretacji podstawowych formuł matematycznych, a także
dokonywania obliczeń do opisu zjawisk zachodzących w środowisku morskim
(B.1-B.4); kolokwia pisemne

Umiejętności
1. [U_3, K_U04+] Korzysta z dostępnych źródeł informacji, w tym z
technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu; kolokwia pisemne /
prace wykonywane podczas ćwiczeń
2. [U_7, K_U18+] Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany –
poszerza wiedzę na temat zagadnień poruszanych podczas zajęć, potrafi
umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła informacji; kolokwia pisemne /
prace wykonywane podczas ćwiczeń

Kompetencje społeczne (postawy)
1. [K_2, K_K09+] Jest świadomy znaczenia profesjonalizmu w swoich
działaniach; obserwowanie pracy na zajęciach

Kontakt
a.dudkowska@ug.edu.pl
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