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Nazwa i kod przedmiotu Technologie społeczeństwa informacyjnego, E:99105U0

Kierunek studiów Techniki geodezyjne w inżynierii, Inżynieria materiałowa, Zarządzanie (4 semestralne), Zarządzanie (3 
semestralne), Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria biomedyczna, Informatyka, Analityka gospodarcza 
(studia w jęz. angielskim), Mechatronika, Biotechnologia, Zarządzanie (studia w jęz. angielskim), 
Budownictwo, Techniki geodezyjne w inżynierii, Oceanotechnika, Inżynieria materiałowa, Architektura, 
Inżynieria biomedyczna, Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim), Inżynieria materiałowa, Transport

Poziom studiów II stopnia Typ przedmiotu obowiąkowy

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia  Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektroniki -> Telekomunikacji i Informatyki -> Katedra Teleinformatyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Tomasz Gierszewski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Tomasz Gierszewski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 0.0 0.0 30

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych ze społeczeństwem informacyjnym, w 
szczególności z globalną infrastrukturą informacyjną, normalizowaną przez organizację ITU-T w postaci 
szeregu zaleceń. W ramach przedmiotu studenci poznają charakterystykę społeczeństwa informacyjnego, 
przyczyny konwergencji mediów, konsekwencje tego zjawiska oraz efekty powiązanych przeobrażeń od 
społecznych, poprzez technologiczne do edukacyjnych.

Efekty kształcenia/ 
uczenia się przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania

Student potrafi przedstawić i 
omówić konsekwencje 
konwergencji mediów w 
kontekście społeczeństwa 
informacyjnego.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K_K71] potrafi wyjaśnić potrzebę 
korzystania z wiedzy z zakresu 
nauk humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych w funkcjonowaniu w 
środowisku społecznym

Student potrafi skomentować 
przyczyny i konsekwencje 
wykluczenia informacyjnego i 
cyfrowego. Student potrafi 
zaprezentować wybrany aspekt 
funkcjonowania społeczeństwa 
informacyjnego.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji

[K_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów

Student potrafi przeprowadzić 
analizę SWOT na potrzeby 
projektu czy rozwiązania 
biznesowego.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
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Treści przedmiotu Globalne społeczeństwo informacyjne (GSI) – oczekiwania i możliwości

 

Ewolucja sieci telekomunikacyjnych

Konwergencja sieci stacjonarnych i bezprzewodowych

Konwergencja informatyki, telekomunikacji i mediów

Aspekty regulacyjne, etyczne i społeczne konwergencji

Globalna infrastruktura informacyjna (GII)

Modele GII (ITU-T)

Scenariusze realizacji GII

Usługi dla GSI

Rola systemów GPS

Media strumieniowe. Sieci dostawy treści

Innowacyjność i przedsiębiorczość

Metoda i narzędzia wspomagające SWOT

Metoda Foresight i jej wykorzystanie

Wybrane usługi globalne

Zagadnienia bezpieczeństwa w społeczeństwie informacyjnym

Dokumenty EC, ITU, ETSI, ETNO, OECD, WTO.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Student zna podstawowe zagadnienia przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych.

 

 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów kształcenia

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Ocena z kolokwium I 50.0% 50.0%
Ocena z kolokwium II 50.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, 
zagrożenia, wyzwania., Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, 
Kraków, 1999.

 

J.J. Feather, The Information Society: A Study of Continuity and 
Change, Facet Publishing,2008

R. Rubin, Foundations of Library and Information Science, Neal-
Schuman Publishers, 2010
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Uzupełniająca lista lektur opracowania strategii rozwoju informatyzacji w Polsce i Unii 
Europejskiej

 

ITU-T, Rec. Y.100: General overview of the Global Information 
Infrastructure standards development., ITU-T, Geneva, 1998.

ITU-T, Rec. Y.101: Global Information Infrastructure terminology: 
Terms and definitions., ITU-T, Geneva, 2000.

ITU-T, Rec. Y.2001: General overview of NGN., ITU-T, Geneva, 2001.

ITU-T, Rec. Y.110: Global Information Infrastructure principles and 
framework architecture., ITU-T, Geneva, 1998.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Czym jest konwergencja, pomiędzy którymi mediami zachodzi, chronologia procesu konwergencji

 

Strategia UE2020

Podpis elektroniczny

Zagrożenia dla sieci następnej generacji i środki zaradcze

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


