
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka 

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

I / 2 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-1PZSI 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

3 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Problemy społeczne i zawodowe informatyki  

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Dr Edward Juchniewicz 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 15   

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

4   

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi z zakresu 

szeroko pojętej problematyki etyki komputerowej [informatycznej]. W 
szczególności przekazanie wiedzy z zakresu etyki zawodowej, norm etycznych i 
prawnych, skutków nieprzestrzegania norm i kodeksów.  

 

 

 
 

Wymagania wstępne 

Brak wymagań 

 

 
 
Treści merytoryczne przedmiotu  

 

 
 
 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

Czym jest etyka komputerowa [informatyczna] 2 

Etyka zawodowa 1 

Etyka i odpowiedzialność 2 

Kodeksy etyki zawodowej 2 

Bezpieczeństwo komputerowe 2 

Prywatność w Internecie 2 

Regulacje prawne  2 

Globalny wymiar etyki komputerowej 2 

Razem godzin 15 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa 
 
Kocikowski, A., Górniak-Kocikowska, K., Bynum, T. (red., 2001), Wprowadzenie 

do etyki informatycznej, Wydział Nauk Społecznych UAM i Instytut 
Kulturoznawstwa UAM 

 
Michael J. Quinn, Ethics for the Information Age (4th Edition) (Pearson Custom 
Computer Science), Addison Wesley; 4 edition (February 8, 2010) 

 
Literatura dodatkowa 

 
Robert N. Barger , Computer Ethics: A Case-based Approach [Paperback], 

Cambridge University Press; 1 edition (June 9, 2008) 
 
Deborah G. Johnson, Computer Ethics (4th Edition), Prentice Hall; 4 edition 

(January 3, 2009) 
 

Giannis Stamatellos, Computer Ethics: A Global Perspective [Paperback], Jones & 
Bartlett Publishers; 1st edition (January 9, 2007) 
 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

 

 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Test wielokrotnego wyboru 

 


