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Cele przedmiotu:
Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych problemów współczesnej cywilizacji informacyjnej z punktu widzenia
ogółu społeczeństwa i konkretnego użytkownika komputera.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu informatyki i socjologii. Umiejetność posługiwania się graficznym środowiskiem
operacyjnym oraz aplikacjami biurowymi.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Posiada wiedzę z zakresu życia w społeczeństwie
informacyjnym. K_W101 EP1

umiejętności
Potrafi brać udział w dyskusji i posługiwać się
zaawansowanymi narzędziami informatycznymi.

K_U01
K_U161 EP2

kompetencje społeczne

Jest gotów poprawnie wykorzystywać posiadaną wiedzę
stosując podejście interdyscyplinarne. K_K011 EP3

Jest gotowy do dalszego kształcenia. K_K022 EP4

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: dylematy społeczeństwa informacyjnego

Forma zajęć: konwersatorium

21. Miejsce człowieka w systemie informacyjnym. 5 0

22. Ergonomia pracy z komputerem. 5 0

23. Wpływ komputera na człowieka w róznych okresach zycia. 5 0

24. Przestepczość komputerowa oraz sposoby ochrony danych i programów; aspekty prawne. 5 0

45. Technologie multimedialne w społeczeństwie informacyjnym. 5 0

26. Społeczeństwo informacyjne jako wyzwanie cywilizacyjne. 5 0

47. Identyfikacja problemów do rozwiązania w obszarze społeczeństwa informacyjnego. 5 0

68. Omawianie zawartości i formy prezentacji z wybranego obszaru. 5 0
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69. Przedstawianie prezentacji multimedialnych. 5 0

Burza mózgów, case study, prezentacje multimedialne, materiały audiowizualne.Metody kształcenia

Kancik-Kołtun E. (2018): Wyzwania społeczenstwa informacyjnego,, Wyd. UMCS,, LublinLiteratura podstawowa

Szewczyk A. (2008): Problemy moralne w swiecie informacji,, Difin,, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

20Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Realizacja zadań cząstkowych, wykonanie i wygłoszenie prezentacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest wyliczana jako średnia arytmetyczna uzyskanych ocen cząstkowych i oceny prezentacji.

Metoda obliczania oceny
końcowej 5 dylematy społeczeństwa informacyjnego Arytmetyczna

5
dylematy społeczeństwa informacyjnego [konwersatorium] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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