
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 

III/6 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                  

 
Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-3ETI 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

2 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Etyka informatyczna 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 
B.12 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                  

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Marcin Koszowy, dr 

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

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Marcin Koszowy, dr 

 
Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Marcin Koszowy, dr 
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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 

Student uzyska wiedzę na temat (1) głównych problemów etycznych związanych 

z zastosowaniami technologii informacyjnej oraz z pracą zawodową informatyka, 
(2) głównych stanowisk i argumentów formułowanych w dyskusjach z zakresu 

etyki informatycznej, (3) norm etycznych i kodeksów zawodowych informatyków, 
(4) typowych przypadków nieprzestrzegania norm etycznych i kodeksów 

zawodowych. Student nabędzie umiejętność krytycznej oceny omowionych 
stanowisk oraz oceny działań związanych z wytwarzaniem i codziennym 
użytkowaniem technologii informacyjnej. 

 
Wymagania wstępne 

Student powinien dysponować podstawową wiedzą na temat odpowiedzialności 
zawodowej informatyków, udzielania licencji na oprogramowanie, 

rozpowszechniania oprogramowania na zasadzie open source, typowych 
przestępstw komputerowych oraz zagrożeń dla prywatności w społeczeństwie 

sieciowym. 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Podczas wykładu zostaną omówione główne definicje etyki informatycznej  

(W. Maner, D. Johnson, J. Moor) oraz teza o logicznej plastyczności technologii 
informatycznej (J. Moor). Przedstawione zostaną okoliczności powstania etyki 

informatycznej. Uporządkowane zostaną problemy etyczne dotyczące wpływu 
technologii informatycznej na ilość i jakość pracy, ochrony własności 
oprogramowania (m.in. w oparciu o prawa autorskie i patenty), 

odpowiedzialności zawodowej informatyków i zagrożeń dla prywatności 
spowodowanych zastosowaniami technologii informatycznej. Zostaną omówione 

kodeksy zawodowe informatyków, m.in. kodeks Stowarzyszenia Sprzętu 
Komputerowego. Scharakteryzowane zostaną typy przestępstw komputerowych. 

 
Wykład  

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

1. Definicje etyki informatycznej. Geneza etyki informatycznej 2 

2. Komputery w miejscu pracy 2 

3. Własność oprogramowania 2 

5. Prywatność i anonimowość 2 

6. Odpowiedzialność zawodowa informatyków 2 

7. Kodeksy zawodowe informatyków 2 

8. Przestępstwa komputerowe 2 

9. Kolokwium i zaliczenie przedmiotu 1 

Razem godzin 15 
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Ćwiczenia 

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

Razem godzin  

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa 

[1] Kocikowski, A., Górniak-Kocikowska, K., Bynum, T. (red., 2001), 
Wprowadzenie do etyki informatycznej, Wydział Nauk Społecznych UAM  
i Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań;  wersja elektroniczna: 

http://mumelab01.amu.edu.pl/Wprowadzenie-HTML/tyt-red-01.html 
[2] Lizut, R. (2010), Odpowiedzialni inaczej, Computerworld Polska, 30 marca 

2010; wersja elektroniczna: 
http://www.computerworld.pl/artykuly/357313/Odpowiedzialni.inaczej.html    

 
Literatura dodatkowa 

      [  [3] Johnson, D. G. (1994), Computer Ethics, 2nd edition, Prentice-Hall, Upper 

Saddle River, NJ. 
[4] Bynum, T., Rogerson, S. (red., 2004), Computer Ethics and Professional 

Responsibility, Blackwell, Oxford.                                              

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

15 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie na ocenę udzielane jest na podstawie pisemnego kolokwium (70%), 
obecności na zajęciach (20%) oraz aktywności (10%). Zakres materiału 
obowiązującego na kolokwium: konspekt wykładu przekazany studentom podczas 

zajęć oraz literatura podstawowa. Oceny uzyskane na kolokwium będą udzielane 
przy zastosowaniu podziału: 3.0 (od 60%), 3.5 (od 70%), 4.0 (od 75%),  

4.5 (od 85%), 5.0 (od 90%). Ponad 50% nieobecności w semestrze powoduje 
niezaliczenie przedmiotu. Nieobecności są zaliczane na podstawie pracy napisanej 
w oparciu o literaturę dodatkową. 

 

http://mumelab01.amu.edu.pl/Wprowadzenie-HTML/tyt-red-01.html
http://www.computerworld.pl/artykuly/357313/Odpowiedzialni.inaczej.html

