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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Historia techniki i innowacji 

Kierunek studiów 
 

-------------------- 

Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2020/2021 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

na uczelni 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 

 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

Ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 Prof. Józef Haponiuk 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

Prof. Józef Haponiuk, dr Paulina Kosmela, dr hab. Łukasz 

Piszczyk 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

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 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej wpływu technologii i innowacji na kultury, organizacje 
społeczne i relacje społeczne, ale także sposobów, w jaki jednostki, grupy i organizacje używają i modyfikują 
technologie do własnych celów. Generalnie kierunek innowacji technologicznych wyznacza zbiór zasad, które 
kierują wykorzystaniem dostępnych technologii w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i popytu 
ekonomicznego, toteż ostaną wskazane zasady leżące u podstaw związku między innowacjami 
technologicznymi a zrównoważonym rozwojem. 
Omówione zostaną zagadnienia dotyczące tego, w jaki sposób organizacje wykorzystują technologię do 
osiągania swoich celów, jak ludzie używają technologii, aby odnosić się do siebie nawzajem i do organizacji 
oraz jak informatyka wpływa na sposób, w jaki osoby, organizacje i społeczeństwa uzyskują informacje, 
komunikują się i nadzorują się nawzajem. 

 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Student potrafi zastosować 

wiedzę z zakresu rozwoju 
historycznego kultury innowacji i 
kultury technicznej  do 
rozwiązywania problemów 

 

Ocena umiejętności analizy 

informacji 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Student potrafi wyjaśnić 

potrzebę korzystania z wiedzy 
odnoszącej się do zakresu  
historycznego kultury innowacji i 
kultury technicznej  w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

 

Ocena umiejętności 

komunikacji, w tym 

poprawności językowej 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Student ma wiedzę ogólną w 

zakresie nauk społecznych i 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania w odniesieniu do 
rozwoju historycznego kultury 
innowacji i kultury technicznej 

 

Ocena wiedzy zawartej w 

opracowaniu tekstowym i 

projektowym 

 

Treści przedmiotu 
 

 
Relacje między kulturą innowacji a kulturą techniczną oraz ich rozpowszechnieniem w społeczeństwie. 
Konceptualne początki kultury technicznej i kultury innowacji. Najważniejsze wynalazki techniczne na 
przestrzeni dziejów.  Rozwój inżynierii materiałowej od starożytności do współczesności. Kultura techniczna i 
współczesny świat. Najważniejsi Polacy, którzy zaistnieli w rozwoju nauk przyrodniczych, ścisłych i techniki.  
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Kolokwium zaliczeniowe 50% 100% 
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efektów uczenia się 
 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 1. 1000 wynalazków, czyli historia ludzkiej pomysłowości 

WARSZAWA, Dragon 2020. 

 

2. Jack Challoner, 1001wynalazków, które zmieniły świat,  

Publicat 2020 

 

3. Bynum William, Krótka historia nauki, Wydawnictwo 

RM 2020 

 

 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

1. Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. 

Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, 

wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-

przyrodniczych i techniki, red. naukowa Bolesław 

Orłowski, t. 1–4, Instytut Historii Nauki im. L. i A. 

Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej, 

Warszawa 2015 

 

2. Science, Technology and Innovation Culture, Editor(s):  

Marianne Chouteau, Joëlle Forest, Céline Nguyen First 

published:28 September 2018 Online 

ISBN:9781119549666 |DOI:10.1002/9781119549666 

 

 
 

Adresy eZasobów 
 

https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-

competitiveness/investing-technology-and-

innovation/investment-and-technology/science-technology-

and-innovation 

 

http://nmt.waw.pl/wynalazcy-online/ 

 

https://www.britannica.com/technology/history-of-technology 

What drives innovation? Evidence from economic history 
- https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.06.007 

 

 

 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

1. Jak historycznie zmieniały się siły napędowe innowacji? 

2. Rozwój inżynierii materiałowej jako działu nauki. 

3. Polscy pionierzy rozwoju przemysłu w Europie. 

4. Znaczenie tworzyw sztucznych dla awansu cywilizacyjnego oraz społeczne i 

środowiskowe koszty stosowania tych materiałów. 

5. Okresy globalizacji w ujęciu historycznym. 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 

https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/investing-technology-and-innovation/investment-and-technology/science-technology-and-innovation
https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/investing-technology-and-innovation/investment-and-technology/science-technology-and-innovation
https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/investing-technology-and-innovation/investment-and-technology/science-technology-and-innovation
https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/investing-technology-and-innovation/investment-and-technology/science-technology-and-innovation
http://nmt.waw.pl/wynalazcy-online/
https://www.britannica.com/technology/history-of-technology
https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.06.007

