
 
 

Opis szkoleń, zajęć warsztatowych i wizyt studyjnych realizowanych na Wydziale 

Elektroniki i Informatyki  

w ramach Modułu 2 Podnoszenie kompetencji studentów 

w roku akademickim 2019/2020 

 

Kierunek Informatyka 

 
1. Zajęcia warsztatowe: Java - zaawansowane techniki programowania 

 
Opis zajęć:  

 Systematyzacja wiedzy z zakresu programowania w języku Java 1.8.  

 Praktyczne zastosowanie operacji na strumieniach, wyrażeń „lambda”, 
operacji na kolekcjach obiektów oraz mechanizmów asocjacji pomiędzy 
klasami.  

 Umiejętność projektowania systemów wielowarstwowych oraz praktyczna 
obsługa punktów dostępu do usług (endpoint) typu REST. 

 Prezentacja i praktyczne wykorzystanie framework’ów Hibernete ORM 
oraz innych narzędzi pozwalających na operacje na strukturach 
bazodanowych.  

 
Liczba godzin:  30 godzin  
Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: listopad 2019 – luty 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/tki studiów stacjonarnych sem. 5 i 7  - 15 osób 
 

2. Zajęcia warsztatowe:  programowanie urządzeń mobilnych 
 

Opis zajęć:  

 wprowadzenie do podstaw systemu Android (lub IOS),  

 wprowadzenie do programowania na platformie Android (IOS), 

 podstawy tworzenia aplikacji,  

 operacje wejścia / wyjścia,  

 interfejs użytkownika,  

 przetwarzanie danych,  

 publikowanie aplikacji. 
 

Liczba godzin:  30 godzin  
Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: listopad 2019 – luty 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 5 i 7  - 15 osób 
 

 



 
3. Zajęcia warsztatowe: Inżynieria testowania: urządzenia mobilne, aplikacje 

internetowe, lokalne 
 

Opis zajęć:  

 Zapoznanie się z różnymi technikami testowania oprogramowania dla 
platform Android, iOS, aplikacji www,  

 Zarządzanie procesem testowania oraz testowanie w kolejnych fazach 
projektu informatycznego.  

 Poznanie wybranych modeli wytwarzania oprogramowania oraz 
omówienie typów i poziomów testów.  

 Analiza techniki testowania i projektowania testów.  
 

Liczba godzin:  30 godzin 
Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: listopad 2019 – luty 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/tki studiów stacjonarnych sem. 5 i 7  - 15 osób 

 

 
1. Zajęcia warsztatowe: Akademia Python Biblioteki 

 
Opis zajęć:  

 Zapoznanie z bibliotekami numerycznymi, graficznymi (podejście biznesowe, 
naukowe)-zastosowania, przykłady. 

 Realizacja projektu z użyciem bibliotek 
 

Liczba godzin: 30 godzin  
Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: listopad 2019 – luty 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/tki studiów stacjonarnych sem. 5 i 7 - 10 osób 

 

 
4. Zajęcia warsztatowe: Akademia Python Advanced  

Opis zajęć:  

 Wprowadzenie  - Protokół iteracyjny,  

 Serializacja i przetwarzanie danych (JSON, XML), 

 Wyrażenia regularne , 

 Komunikacja systemowa,  

 Techniki debugowania, 

 Testowanie aplikacji, 

 Zaawansowane mechanizmy w Pythonie  (deskryptory, dekoratory). 
Liczba godzin:  30 godzin  
Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: listopad 2019 – luty 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 5 i 7 - 10 osób 



 
 

5. Zajęcia warsztatowe: Bezpieczeństwo systemów informatycznych 
 

Opis zajęć: Zajęcia prowadzone w firmie informatycznej, przez eksperta, na 
podstawie doświadczeń firmy 

 Problemy bezpieczeństwa sieci komputerowych, 

 Typowe ataki na infrastrukturę sieciową,  

 Zabezpieczenia aplikacji www 
 

Liczba godzin: 6 godzin 
Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: listopad 2019 – luty 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych I st. sem. 5 i 7  - 30 osób 
 

 
6. Zadania praktyczne w formie projektowej: Witryna i system rozgrywek dla 

Koszalińskiej Amatorskiej Ligii Koszykówki 
 

Opis zajęć:  
Realizacja dużego projektu zespołowego, który może być użyty przez KALK, do 
promocji koszykówki. Główne cele: przygotowanie studentów do pracy 
zespołowej, podział na zadania, przygotowanie harmonogramu, konsultacje 
z klientem (przedstawicielem KALK), realizacja modułów, wdrożenie 

 
Liczba godzin:  90 godz.   
Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: listopad 2019 – wrzesień 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych I st. sem. 5/ i 7 - 10 osób 

 

 
7. Szkolenie:  ISTQB Foundation 

 

ISTQB Certified Tester Foundation Level  (ISTQB Certyfikowany Tester Poziomu 

Podstawowego) 

Opis szkolenia:  

 Podstawy testowania oprogramowania, 

 Proces testowania.      

 Testowanie w kolejnych fazach projektu informatycznego, 

 Modele wytwarzania oprogramowania, a poziomy testów, 

 Statyczne techniki testowania, 

 Projektowanie testów, 

 Zarządzanie procesem testowym, 



 
 Narzędzia w procesie testowania 
Zakończone uzyskaniem certyfikatu 
Liczba godzin szkolenia: 24 
Miejsce szkolenia: w siedzibie Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: marzec – maj 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 4-6 – (5-8 osób) 

 

 
8. Szkolenie:  SCRUM Master 

 

Certyfikacja Professional Scrum Master (PSM 1) 

Opis szkolenia:  

 Podstawy teoretyczne Scruma, 

 Różnice pomiędzy Scrumem, a innymi metodami tworzenia oprogramowania, 

 Reguły i zasady Scruma, 

 Zespoły, 

 Rola SCRUM Mastera 

 Przygotowanie do certyfikatu Professional Scrum Master (PSM 1) 
 

Zakończone uzyskaniem certyfikatu 
Liczba godzin szkolenia: 24 
Miejsce szkolenia: w siedzibie Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: marzec – maj 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 4- 6 (5-8 osób) 

 

9. Szkolenie: Zagadnienia bezpieczeństwa w systemie Windows 
 

Opis szkolenia:  Windows 10 

 Zabezpieczenie systemu Windows przed włamaniami. 

 Zastosowanie narzędzi podnoszących bezpieczeństwo systemu Windows. 

 Monitorowanie pracy systemu Windows. 

 Wykrywanie włamań. 

 Techniki typowych ataków systemu Windows. 

 Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem. 

 Wirtualizacja 

 
Liczba godzin szkolenia: 24 
Miejsce szkolenia: w siedzibie Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: marzec – maj 2020 r. 

        Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 4- 6 (5-8 osób) 



 
10. Szkolenie: Zagadnienia bezpieczeństwa w systemie Linux 

 
Opis szkolenia:  

 Zabezpieczenie systemu Linux przed włamaniami. 

 Zastosowanie narzędzi podnoszących bezpieczeństwo systemu Linux. 

 Monitorowanie pracy systemu Linux.  

 Wykrywanie włamań. 

 Techniki typowych ataków systemu Linux. 

 Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem. 

 Elementy wirtualizacji 

 

Liczba godzin szkolenia: 24 
Miejsce szkolenia: w siedzibie Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: marzec – maj 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 4- 6 (5-8 osób) 
 

11. Szkolenie: Programowanie zaawansowane w wybranych językach 
programowania: JAVA 

 
Opis szkolenia:  

 Wprowadzenie do programowania zaawansowanego. 

 Programowanie współbieżne. 

 Debugowanie. 

 Testowanie. 

 Optymalizacja kodu. 

 Biblioteki dodatkowe 

 
Liczba godzin szkolenia: 24 
Miejsce szkolenia: w siedzibie Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: marzec – maj 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 4- 6 (5-8 osób) 
 

 
12. Szkolenie: Programowanie w chmurze 

 
Opis szkolenia:  

 Platforma Windows Azure. 

 Pobieranie, przetwarzanie, magazynowanie danych. 

 Opracowanie aplikacji w Windows Azure. 

 Wdrożenie aplikacji do chmury. 

 Diagnostyka w Windows. 



 
 Dysk wirtualny Azure Drive. 

 Migracja danych do SQL Azure. 

 Dostawcy chmur. 

 Bezpieczeństwo danych chmury 

 

Liczba godzin szkolenia: 24 
Miejsce szkolenia: w siedzibie Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: marzec – maj 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 4- 6 (5-8 osób) 

 

 
13. Szkolenie:  Programowanie w językach skryptowych 

 
Opis szkolenia:  

 Wprowadzenie do języków skryptowych, 

 Typy języków skryptowych, 

 Języki kontroli zadań i powłoki, 

 Dynamiczne języki ogólnego przeznaczenia, 

 Przegląd wybranych wzorców projektowych. 
 
Liczba godzin szkolenia: 24 
Miejsce szkolenia: w siedzibie Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: marzec – maj 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 4- 6 (5-8 osób) 
 

 
14. Szkolenie:  Projektowanie stron www na urządzenia mobilne 

 
Opis szkolenia:  

 Wprowadzenie do zagadnień stron mobilnych, 

 Analiza wdrożenia strony mobilnej, 

 Architektura informacji, 

 Dedykowane frameworki, 

 Kierowanie użytkownikiem, 

 Optymalizacja, 

 Przykłady. 
 

Liczba godzin szkolenia: 24 
Miejsce szkolenia: w siedzibie Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: marzec – maj 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/ki  studiów stacjonarnych sem. 4- 6 (5-8 osób) 
 



 
 

15. Szkolenie:  Programowanie zaawansowane na platformę Android 
 

Opis szkolenia:  

 Wprowadzenie do programowania zaawansowanego na platformie Android 

 Podstawy tworzenia aplikacji  

 Aktywności  

 Interfejs użytkownika  

 Usługi  

 Dostawcy treści  

 Przetwarzanie danych  

 komunikaty 

 Publikowanie aplikacji  

Liczba godzin szkolenia: 24 
Miejsce szkolenia: w siedzibie Politechniki Koszalińskiej  
Termin realizacji: marzec – maj 2020 r. 

        Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 4- 6 (5-8 osób) 

 
16. Szkolenie:  Bezpieczeństwo systemów mobilnych 

 
Opis szkolenia:  

 

 Wprowadzenie do systemów mobilnych,  

 Architektura systemów,  

 Mechanizmy bezpieczeństwa systemów,  

 Bezpieczeństwo aplikacji,  

 Metody analizy aplikacji,  

 Przykłady ataków i złośliwego oprogramowania, 
 

Liczba godzin szkolenia: 24 godzin  
Miejsce szkolenia: w siedzibie Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: marzec – maj 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 4- 6 (5-8 osób) 
 



 
 

17.  Kurs:  Angielski techniczny 
 

Opis szkolenia:  
 

Zajęcia przygotowujące studenta do pracy zawodowej związanej z branżą 
inżynierską. Słownictwo techniczne. 
 
Liczba godzin: 30 godz.  
Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej 
Termin realizacji: luty - czerwiec 2020 r. 
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 4 -6 - 10 osób 

 

 
18. Wizyta studyjna: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - Tczew 

 
Celem wizyty jest zapoznanie studentów z firmami informatycznymi 
i elektronicznymi, potencjalnymi pracodawcami studentów wydziału. 
Studenci oprócz zapoznają się z przykładowymi stanowiskami pracy, poznają 
pracodawców, dowiedzą się o zakresie pracy oraz o sposobie rekrutacji. 
Przygotowane zostaną również dla nich dodatkowe wykłady związane 
z działalnością firm 

 
Termin realizacji:  20 listopad 2019 
 
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych I st. sem. 5 i 7   kierunków 
Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja - 30 osób 
 

 
19. Wizyta studyjna: INTEL Technology Poland Sp. z o.o.- Gdańsk 

 
Celem wizyty jest zapoznanie studentów z firmą badawczo-rozwojową z obszaru 
wytwarzania oprogramowania. 
Studenci oprócz zapoznają się z przykładowymi stanowiskami pracy, poznają 
pracodawców, dowiedzą się o zakresie pracy oraz o sposobie rekrutacji. 
Przygotowane zostaną również dla nich dodatkowe wykłady związane 
z działalnością firm 

 
Termin realizacji:  listopad 2019 
 
Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych I st. sem. 5 i 7 kierunków 
Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja - 30 osób 

 

 


