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Cel przedmiotu
familiarize students with basic information about Andoid system for mobile devies like cullar telephone, tablets and others devices e.g. TV;
building students’ knowledge about basic problems and about most important programming techniques for Android platform;
to shape students' understanding of the programming of multi-threaded touch-enabled user interfaces;
provide basic skills in the area of application design for Android platform.

Wymagania wstępne
Java programming language and WEB technology.

Zakres tematyczny
Installation and daily usage of programmer environment, proper installation of emulation (virtualization) subsystem for Android and it speedup under Windows operating system
Types of application for the Android system and their purpose
Programming and making of graphical user interface
Changing of visual styles of graphical user interface
Access and maintenance local and remote database for Android applications
Playing of multimedia files
Testing and debugging applications

Metody kształcenia
Lecture: conventional lecture
Laboratory: laboratory exercises, group work

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
Can write an activity that plays audio or video files and streams

Symbole efektów Metody weryfikacji

Forma zajęć

bieżąca kontrola na zajęciach

Wykład

sprawdzian

Laboratorium

test egzaminacyjny z progami punktowymi

Opis efektu

Symbole efektów Metody weryfikacji

Forma zajęć

Student can make an activity that use standard controls of the

bieżąca kontrola na zajęciach

Wykład

user graphical interface

sprawdzian

Laboratorium

test egzaminacyjny z progami punktowymi
Student is able to write Android activitiy for creating a local

bieżąca kontrola na zajęciach

Wykład

database for data management

sprawdzian

Laboratorium

test egzaminacyjny z progami punktowymi

Warunki zaliczenia
Lecture - the passing criterion is a sufficient mark from the final written test.
Laboratory - the passing criterion are positive marks for laboratory exercises and tests.
Final mark components = lecture: 50% + laboratory: 50%.
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