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Nazwa i kod przedmiotu ASPEKTY SPOŁECZNE TECHNOLOGII INFORMAC., E:37056W0

Kierunek studiów Elektronika i telekomunikacja

Poziom studiów II stopnia Typ przedmiotu obowiąkowy

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektroniki -> Telekomunikacji i Informatyki -> Katedra Metrologii i Optoelektroniki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Wojciech Toczek, prof. nadzw. PG
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Wojciech Toczek, prof. nadzw. PG

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15
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

15 5.0 40.0 60

Cel przedmiotu Rozwinięcie kompetencji społecznych studentów związanych z oceną aspektów społecznych wynikających z 
wprowadzania nowoczesnych technik z zakresu elektroniki, telekomunikacji i informatyki.

Efekty kształcenia/ 
uczenia się przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K_K06] ma świadomość 
ważności i rozumie 
pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności w zawodzie magistra 
inżyniera elektroniki i 
telekomunikacji, jej wpływu na 
środowisko oraz związanej z tym 
odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje, ma 
świadomość odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa 
kulturowego

Potrafi ocenić wpływ urządzeń 
elektronicznych i 
telekomunikacyjnych na 
środowisko i społeczeństwo

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU1] Ocena realizacji zadania

[K_U10] prezentuje efekty swojej 
pracy ustnie, posługując się 
slajdami i technikami 
multimedialnymi

Potrafi zebrać informacje na 
określony temat w ramach 
współpracy w grupie studenckiej i 
zaprezentować je poprawnie 
biorąc pod uwagę wagi 
poszczególnych zagadnień.

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SU5] Ocena prezentacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K_K10] ma głębokie poczucie 
wagi postaw społecznych i cech 
osobowych (współdziałanie w 
grupie, ambicja, umiejętność 
rywalizacji, stosowanie zasad fair-
play, sumienność w pracy, 
odpowiedzialność, dążenie do 
celu) ukształtowanych w wyniku 
między innymi uczestnictwa w 
aktywności i rywalizacji sportowej, 
inicjatywach środowiskowych i 
pozauczelnianych

Potrafi określić psychologiczne 
aspekty stosowania technologii 
informacyjnych. Ma świadomość 
wagi wybranych zagadnień 
prawnych i kryminologicznych 
wynikających z rozwoju 
technologii informacyjnych.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu Wykłady i prezentacje na seminariach dotyczące tematów związanych z wpływem technologii 
informacyjnych na środowisko i społeczeństwo w następujących aspektach: socjologicznych (jak zmieniły 
się zachowania społeczne), antropologicznych (jak technika wpływa na kulturowe aspekty życia), 
medycznych (wpływ na zdrowie istot żywych), prawnych (prawidłowości używania urządzeń, programów), 
psychologicznych (wpływ techniki na psychikę użytkownika, projektanta).

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu nowoczesnych technik elektronicznych, 
telekomunikacyjnych i informatycznych.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów kształcenia

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Ocena przygotowania dwóch 
prezentacji, każda za 14 punktów, 
w sumie 28 punktów

20.0% 40.0%

Ocena udziału w dyskusji, 
maksymalnie 22 punkty

5.0% 10.0%

Ocena zrozumienia tematów z 
wykładu na podstawie kartkówki, 5 
pytań, każde za 10 punktów

25.0% 50.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Carr N.: Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. Wydawnictwo 
HELION., 2013.

 

Bryx M.: Historia radia w Polsce http://www.historiaradia.neostrada.pl

Lehmann I., Posamentier A.: Niezwykła liczby Fibonacciego. Piękno 
natury, potęga matematyki, Wyd. Prószyński i S-ka, 2014.

Kalisz J.: Szkodliwe pole elektromagnetyczne. Przyjaciel przy pracy. 
5/1993, str. 16-18, 6/1993. Str. 16-17, 7-8/1993 str.24-25 + materiały 
aktualnie dostępne w Internecie.

Mikołajczyk M., Kameduła M., Kameduła T.: Kryteria biologiczno-
lekarskie dopuszczalnych natężeń pól elektromagnetycznych. VIII 
Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych, Wrocław 1996, str. 281-285 + 
materiały aktualnie dostępne w Internecie.

Castells, M. 2007. Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.

Baron-Cohen S.: Teoria zła. Wyd. Smak słowa. Seria mistrzowie 
psychologii, 2014.

Charaktery 9/2007, wywiad z prof. J. Vetulanim. Od haju do piekła.

Goleman D.: Inteligencja emocjonalna w praktyce. Wyd. Media 
Rodzina, Poznań, 1999.

Pervin L. A.: Psychologia osobowości. Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk, 2006.

Filipkowski W., Pływaczewski E. W., Rau Z. (red.): Przestępczość w 
XXI wieku, Zapobieganie i zwalczanie, t. II, Problemy technologiczno-
informatyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015. Nawarecki E., 
Dobrowolski G., Kisiel-Dorohinicki M. (red.): Metody sztucznej 
inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, AGH, Kraków 2009.

Uzupełniająca lista lektur Podawana na wykładach
Adresy eZasobów

http://www.historiaradia.neostrada.pl/
http://www.historiaradia.neostrada.pl/
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Przykładowe zagadnienia omawiane na wykładzie:

 

Historia elektroniki – przegląd

Historia telekomunikacji

Promieniowanie elektromagnetyczne – aspekty i skutki medyczne, ekonomiczne oraz społeczno-kulturowe

Społeczeństwo sieci. Samotna gra w kręgle czy nowe więzi społeczne?

Psychologiczne aspekty stosowania technologii informacyjnych

Psychospołeczne korelaty predyspozycji zawodowych projektanta oprogramowania

Wybrane zagadnienia prawne i kryminologiczne związane z rozwojem technologii informacyjnej

 

Przykładowe tematy seminarium:

Historia rozwoju technik łączności I ich wpływ na rozwój cywilizacji.

Aspekty zdrowotne efektu termicznego promieniowania elektromagnetycznego.

W jaki sposób media integrują społeczeństwo i wzmacniają więzi społeczne?

Internet – czy dobro wspólne?

Wpływ Internetu na kapitał społeczny.

Wpływ NT na umysł.

Korzyści I zagrożenia dla psychiki człowieka związane ze stosowaniem NT.

Uzależnienie od stosowania NT.

Koncepcja stresu wg Lazarusa.

Gotowość zawodowa w ujęciu psychologicznym.

Przyczyny rozwoju przestępczości komputerowej (teleinformatycznej) w Polsce I na świecie.

Obraz współczesnej przestępczości komputerowej (teleinformatycznej) w Polsce.

Ochrona informacji realizowana przez przepisy kodeksu karnego.

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


