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Karta Opisu Przedmiotu 

Studia podyplomowe    INFORMATYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI ŚLEDCZEJ  

Nazwa przedmiotu  Praca operacyjna z urz ądzeniami firmy Apple 

Subject Title  Apple devices in operational work 

Semestr ECTS (pkt)  Tryb zaliczenia przedmiotu  Kod przedmiotu  

2 2 Zaliczenie na ocenę  

Wymagania 
wst ępne w 

zakresie 
przedmiotu  

Wiedza  

1. Podstawowa wiedza o systemach operacyjnych komputerów 
2. Podstawowa wiedza o urządzeniach mobilnych 
3. Znajomość problematyki związanej z sieciami komputerowymi, w tym sieciami 
bezprzewodowymi 

Umiejętno ści  
   1. Potrafi sprawnie posługiwać się komputerem i jego systemem operacyjnym 

2. Umie wykorzystać urządzenie mobilne w podstawowym zakresie  

Kompetencje 
społeczne  

1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie  

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi 
urządzeń firmy Apple, w tym zarządzania tymi urządzeniami. 

Program przedmiotu  

Forma zaj ęć  L. godz. zaj ęć w sem.          
Prowadz ący zaj ęcia                              

(tytuł/stopie ń naukowy, imi ę i nazwisko)  

Wykład  8 dr inż. Michał Podpora 

Ćwiczenia             

Laboratorium  10 dr inż. Michał Podpora 

Projekt             

Seminarium             

Treści kształcenia  

Wykład  Sposób realizacji    Wykład w sali  lub kształcenie na odległość 

Lp.  Tematyka zaj ęć Liczba godzin  

1.  Budowa systemu OS X, konta użytkowników. 1 

2.  System uprawnień do plików na dysku systemowym, bezpieczeństwo danych na dysku. 0,5 

3.  Instalacja i podstawowe usługi OS X Server. 1 

4.  Profile urządzeń, użytkowników, grup i grup urządzeń. 0,5 

5.  Zarządzanie profilami i instalacja profili na urządzeniu. 1 

6.  System iOS, jego podstawowe cechy użytkowe. 0,5 

7.  Zarządzanie urządzeniem mobilnym Apple za pomocą programu iTunes. 1 

8.  Wykorzystanie programu Apple Configurator do zarządzania urządzeniami mobilnymi. 0,5 

9.  Wykorzystanie OS X Server do zarządzania urządzeniami mobilnymi. 1 

10.  Bezpieczeństwo danych na urządzeniach mobilnych Apple. 
Zaliczenie przedmiotu. 

1 

Liczba godzin zaj ęć w semestrze   8 



Laboratorium  Sposób realizacji   

Lp.  Tematyka zaj ęć Liczba godzin  

1.  Konfiguracja i użytkowanie OS X, tworzenie kont użytkowników 1 

2.  Zmiana uprawnień do plików. Praca z dyskami szyfrowanymi. 1 

3.  Instalacja i konfiguracja OS X Server w celu budowy serwera zarządzającego urządzeniami 
i użytkownikami. 1 

4.  Profile Manager i tworzenie różnych profili. 1 

5.  Instalacja profilu na urządzeniu, uaktualnienie i usunięcie profilu. 1 

6.  Konfiguracja urządzenia z iOS, Apple ID i korzystanie z iTunes Store. 1 

7.  iTunes, jako program zarządzający urządzeniem – backup, synchronizacja danych. 1 

8.  Przygotowanie i zainstalowanie konfiguracji urządzeń za pomocą Apple Configurator. 1 

9.  Tworzenie profili urządzeń w Profile Manager, instalacja na urządzeniu. 1 

10.  Porównanie różnych metod zarządzania urządzeniami mobilnymi. 1 

Liczba godzin zaj ęć w semestrze  10   

Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zako ńczonym cyklu kształcenia 

Odniesienie do 
kierunkowych 
efektów kształcenia 

Formy  
realizacji 
(W, C, L, P,  
S)  

Formy  
weryfikacji 
efektów 
kształcenia  

Wiedza  

1.  Ma wiedzę dotyczącą budowy systemu OS X oraz iOS.   P_W01  W  C,D 

2. Zna podstawowe metody zarządzania urządzeniami i 
użytkownikami.  

  P_W01  W  C,D 

Umiejętno ści  
1. Potrafi wybrać i zastosować odpowiednią metodę 

zarządzania urządzeniem lub użytkownikiem 
 P_U05  L  H 

2. Potrafi użyć programów do zarządzenia urządzeniami    P_U01  L  H 

Kompetencje 
społeczne  

1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w 
niej różne role. 

 P_K03  L  H 

Formy weryfikacji efektów kształcenia:  
A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pi semne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cz ąstkowych z 
odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cz ąstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna,  H-ocena ze 
sprawozda ń, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, 
L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obr ony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena tr eści prezentacji, 
P-obserwacja aktywno ści na zaj ęciach, R-obserwacja systematyczno ści.  

Metody dydaktyczne:   

Wykład – wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja (wykład prowadzony częściowo z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość.) 

Laboratorium – metoda zajęć praktycznych (środki: komputer, urządzenia mobilne). 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   

  
Wykład – zaliczenie ustne na ocenę. Laboratorium – ocena na podstawie ocen cząstkowych z poszczególnych zajęć. 

 

Literatura podstawowa:  
[1]  http://krypted.com/mac-os-x-server/a-guide-to-using-mac-os-x-server-10-8/ 
[2]  [2] http://arstechnica.com/apple/2012/07/the-server-simplified-a-power-users-guide-to-os-x-server/ 

Literatura uzupełniaj ąca:  
[1]  Kevin White, Gordon Davisson, OS X Support Essentials ISBN: 9780133156126, Pearson Education, 2012 
[2]  [2] Arek Dreyer, Ben Greisler, OS X Server Essentials: Using and Supporting OS X Server on Mountain 

LionISBN: 9780133156690, Pearson Education, 2012 
______________  

* niewła ściwe przekre ślić  
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(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpo średni przeło żony:  (Dziekan Wydziału  
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