
Ochrona własności intelektualnej i etyka informatyczna 

A. Informacje ogólne 

  

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 
w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Kod przedmiotu   

Język przedmiotu polski  

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów / semestr I / 1        

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i 
egzaminów) 

 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy 
prowadzenia zajęć 

Studia stacjonarne: 
Wykład: 15      
 
Studia niestacjonarne: 
Wykład: 9     

Założenia i cele przedmiotu   

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia 
przedmiotu 

   
 
Zaliczenie 

 

 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
kształcenia 

1. 

Student dysponuje wiedzą na temat głównych problemów etycznych 
związanych ze stosowaniem technologii informacyjnej oraz z pracą zawodową 
informatyka. Zna główne tezy i argumenty formułowane w dyskusjach z 
zakresu etyki informatycznej (komputery w miejscu pracy, własność 
oprogramowania, prywatność i anonimowość, odpowiedzialność zawodowa 
informatyków, przestępstwa komputerowe). 

K_W15 (++) 

2. 

Student posiada wiedzę na temat kodeksów zawodowych informatyków 
(Association for Computing Machinery, Institute of Electrical and Electronic 
Engineers). Zna główne problemy etyczne związane z własnością 
oprogramowania i formą ochrony własności oprogramowania (licencje, 
patenty). 

K_W05 (+) 

3. 
Student dysponuje wiedzą na temat typowych przypadków nieprzestrzegania 
norm etycznych w ramach wdrażania i stosowania technologii 
informatycznej. 

K_W09 (+) 
K_W15 (++) 

4. 

Student potrafi scharakteryzować genezę etyki informatycznej oraz wskazać 
racje podawane na rzecz nauczania etyki informatycznej w ramach studiów z 
zakresu informatyki. Potrafi omówić główne definicje etyki informatycznej (W. 
Maner, D. Johnson, J. Moor). 

K_U21 (+) 



5. 

Student charakteryzuje stanowisko na temat logicznej plastyczności 
technologii informatycznej ( J. Moor). Formułuje podstawowe problemy z 
zakresu etyki społeczeństwa informacyjnego dotyczące oddziaływania 
technologii informatycznej na ilość i jakość pracy, własności 
oprogramowania, prywatności i odpowiedzialności zawodowej informatyków. 

K_U21 (+) 

6. 

Student przedstawia główne argumenty w dyskusjach z zakresu etyki 
społeczeństwa informacyjnego przytaczane w literaturze przedmiotu. 
Wskazuje typowe przypadki nieprzestrzegania norm etycznych w ramach 
wdrażania i stosowania technologii informatycznej. 

K_U21 (+) 

7. 

Student uświadamia sobie główne problemy związane z odpowiedzialnością 
zawodową informatyków. Dostrzega potrzebę refleksji nad prawnymi 
aspektami technologii informatycznej, między innymi udzielania licencji na 
oprogramowanie i rozpowszechniania oprogramowania typu "open source". 

K_K04 (+++) 

8. 

Student dostrzega potrzebę formułowania norm etycznych związanych z 
wykonywaniem zawodu informatyka. Jest świadom odpowiedzialności 
związanej z przekazywaniem społeczeństwu wiedzy na temat problemów 
etycznych związanych z wdrażaniem i stosowaniem technologii 
informatycznej. Dostrzega potrzebę informowania społeczeństwa o 
zagrożeniach prywatności, typowych przestępstwach związanych z 
wykorzystaniem technologii informatycznej i podstawowych formach ochrony 
własności oprogramowania. 

K_K04 (+++) 
K_K05 (+) 

 

 

Punkt
y 
ECTS 

1 

Bilans 
nakła
du 
pracy 
stude
nta 

Aktywność Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w zajęciach:     

- wykład 15 9 

Przygotowanie do zajęć     

- wykład 5 5 

Zapoznanie z literaturą 3 3 

Przygotowanie do egzaminu 2 2 

Czas trwania egzaminu 1 1 
 

Wska
źniki 
ilości
owe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: 

Studia stacjonarne Liczba godzin Punkty ECTS 

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 16 1 

- o charakterze praktycznym 0 0 

 

Studia niestacjonarne Liczba godzin Punkty ECTS 

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 10 1 

- o charakterze praktycznym 0 0 
 

 

Data opracowania: 17.11.2012 Koordynator przedmiotu: dr Marcin Koszowy  



Ochrona własności intelektualnej i etyka informatyczna 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe 
przedmiotu 

Opis 

Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej i etyka informatyczna  

Kod przedmiotu  

Nazwa kierunku Informatyka  

Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie  

Język przedmiotu polski 

Liczba godzin zajęć 
dydaktycznych oraz 
forma prowadzenia 
zajęć 

Wykład, 15 godz.  

Rok studiów / semestr I / 1        

Liczba punktów ECTS 1  

Prowadzący dr Marcin Koszowy  

Treści merytoryczne 
przedmiotu 

Definicje etyki informatycznej. Geneza etyki informatycznej. Komputery w 
miejscu pracy. Własność oprogramowania. Prywatność  
i anonimowość. Odpowiedzialność zawodowa informatyków. Kodeksy 
zawodowe informatyków. Przestępstwa komputerowe.  

Efekty kształcenia wraz 
ze sposobem ich 
weryfikacji 

Student zna główne problemy etyczne związane z zastosowaniami 
technologii informatycznych oraz z pracą zawodową informatyka. Zna 
główne stanowiska i argumenty formułowane w dyskusjach z zakresu etyki 
informatycznej. Zna główne normy etyczne, kodeksy zawodowe 
informatyków oraz przypadki nieprzestrzegania norm i kodeksów. Potrafi 
przeprowadzić krytyczną ocenę argumentacji formułowanej przez 
przedstawicieli głównych stanowisk z zakresu etyki informatycznej. 
Dostrzega potrzebę etycznej oceny działań związanych z wytwarzaniem i 
codziennym użytkowaniem technologii informatycznych.  

Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Zaliczenie na ocenę udzielane na podstawie pisemnego kolokwium (60%), 
konspektu sporządzonego na podstawie wybranego artykułu  
z książki Wprowadzenie do etyki informatycznej (20%), obecności na 
zajęciach (10%) oraz aktywności (10%). Ponad 50% nieobecności w 
semestrze powoduje niezaliczenie przedmiotu. Liczba dopuszczalnych 
nieobecności: zgodnie z regulaminem studiów. Odpracowanie nieobecności 
na zajęciach możliwe na podstawie pracy pisemnej zgodnej z treścią zajęć, 
na których student był nieobecny. Wymiar godzin na przygotowanie tej pracy 
zgodny z wymiarem czasu nieobecności. 

Wykaz literatury 
podstawowej i 
uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. Kocikowski, A., Górniak-Kocikowska, K., Bynum, T. (red., 2001). 
Wprowadzenie do etyki informatycznej. Poznań: Wydział Nauk 
Społecznych UAM i Instytut Kulturoznawstwa UAM; 
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/502/26/REP-WDEI_01.pdf  

Literatura uzupełniająca: 

1. Johnson, D. G. (1994), Computer Ethics, 2nd edition, Prentice-Hall, 
Upper Saddle River, NJ. 

2. Bynum, T., Rogerson, S. (red., 2004), Computer Ethics and 
Professional Responsibility, Blackwell, Oxford. 

 

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/502/26/REP-WDEI_01.pdf

