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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08134-21-O TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W FILOZOFII
ECTS: 2 IT IN PHILOSOPHY
TREŚCI MERYTORYCZNE

ĆWICZENIA
Możliwości jakie daje sieć, pasywne i aktywne, płatne i darmowe. Dostęp do usług darmowych i płatnych. Strony hobbystyczne, instytucjonalne,
rządowe, komercyjne. Ewolucja podejścia. Systemy eksperckie. Poziom dostępu. Rzetelność informacji. Biblioteki, muzea dane nie udostępniane
i  nie  gromadzone  przez  „googola”.  Inne  wyszukiwarki.  Systemy  gromadzenia  informacji,  systemy  gromadzenia  wiedzy.  Problemy  związane  z
legalnością udostępnianych treści. Płatne systemy udostępniające legalne treści. Formaty zapisu i prezentowania informacji. Możliwości jakie daje
XML,  RDX,  APE.  Wykorzystanie  metod  właściwych  dla  sieci  przy  wiązaniu  zainteresowanych:  mailinglists,  newsgroups.  Filozofia  w  sieciach
społecznych.

CEL KSZTAŁCENIA
Student zdaje sobie sprawę z istniejących zasobów i potrafi z nich korzystać. Student zdaje sobie sprawę z ewolucji systemów i i tymczasowości
niektórych rozwiązań.  Student  rozumie tymczasowość,  doraźność i  bardzo często niekompletność rozwiązań problemów powodowanych przez
używanie  komputera.  Student  zdaje  sobie  sprawę  z  niekompletności  wiedzy  zbieranej  w  Internecie  i  potrzeby  krytycznego  podejścia  do  niej.
Rozumie  istniejące  zagrożenia,  identyfikuje  szanse,  zdaje  sobie  sprawę  z  ograniczeń  w  sensie  kierunków  rozwoju  i  powstawania  nowych
zagrożeń, wpływu na zdrowie użytkownika.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H2A_W05++,  H2A_W09+,  H2A_U01+,  H2A_U03+,  H2A_U08+,  H2A_K01++,  H2A_K02+,  H2A_K04+,
H2A_K06+
Symbole efektów kierunkowych K2_W01+, K2_W03+, K2_W20+, K2_U01+, K2_U02+, K2_U09+, K2_K01+, K2_K02+, K2_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - wszechstronnie zna i rozumie związki między refleksją filozoficzną a różnorodnymi zjawiskami kulturowymi (K2_W01)
W2 - zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na poziomie umożliwiającym pracę multi- i interdyscyplinarną (K2_W03)
W3 - zna i rozumie filozoficzne podstawy kultury oraz zna i rozumie fundamentalną rolę, jaką idee filozoficzne odgrywają w powstawaniu dzieł i
instytucji kultury (K2_W20)
Umiejętności
U1 - wszechstronnie i swobodnie operuje informacjami ze źródeł pisanych i elektronicznych (K2_U01)
U2 - samodzielnie zdobywa wiedzę, poszerza umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze (K2_U02)
U3 -  dostrzega wady i  błędy logiczne w wypowiedziach ustnych i  pisemnych oraz określa wpływ tych wad i  błędów na wartość poglądów i  ich
uzasadnienia (K2_U09)
Kompetencje społeczne
K1 - zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (K2_K01)
K2 - samodzielnie podejmuje i inicjuje działania zawodowe; planuje i organizuje ich przebieg (K2_K02)
K3 - działa na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych (K2_K06)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  SERWIS  FILOZOFICZNY  DLA  KAŻDEGO  ,  "www.filozofia.pl",  2)  PHILOSOPHY  AROUND  THE  WEB,  "users.ox.ac.uk/%7Eworc0337/
phil_index.html",  3)  RAJAMA  –  Wortal  Filozoficzny,  "www.rajama.net",  4)  "DIAMETROS"  -  Internetowe  Czasopismo  Filozoficzne,
"www.diametros.iphils.uj.edu.pl", 5) STUDENCKI SERWIS FILOZOFICZNY, "www.filozof.pl".

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  STANFORD  ENCYCLOPEDIA  OF  PHILOSOPHY  (Ed.  E.  Zalta),  "plato.stanford.edu/",  2)  PROJECT  GUTENBERG.  FREE  ONLINE
LITERATURE , "http://www.gutenberg.org/browse/languages/pl", 3) WALTER DE GRUYTER VERLAG , "www.degruyter.de".

Przedmiot/moduł:
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W FILOZOFII
Obszar kształcenia: nauki humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia 
ogólnego
Kod ECTS: 08134-21-O
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Filozofia
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: I/1

Rodzaje zajęć: ćwiczenia komputerowe
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Ćwiczenia: 30/2
Formy i metody dydaktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe - Ćwiczenia praktyczne na 
komputerach. Zbieranie informacji w Internecie. (W1, 
W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2, K3)
Forma i warunki zaliczenia
Kolokwium praktyczne 1 - Zdobycie pozytywnych 
ocen ze wszystkich kolokwiów (W1, W2, W3, U1, U2, 
U3, K1, K2, K3)
Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - 
Zaprezentowanie porcji stron odnoszących się do 
sprecyzowanych działów filozofii bądź mających 
odniesienie do mającej wkrótce powstać pracy 
magisterskiej (W1, W2, U2, U3, K2, K3)
Liczba punktów ECTS: 2
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: 
Wymagania wstępne: 

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Ośrodek Informatyczny
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 133(A1), 134(A2), 135
(A3, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-85
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
mgr Jerzy Mirosław Socki
e-mail: jerzy.socki@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
mgr Jerzy Mirosław Socki
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W FILOZOFII
ECTS: 2 IT IN PHILOSOPHY

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- Konsultacje 1,0 godz.

- Udział w ćwiczeniach 25,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 30,0 godz.

56,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- Przygotowanie do kolokwiów i prezentacji 7,0 godz.

7,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 63,0 godz.

liczba punktów ECTS = 63,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 2,10 ECTS 

w zaokrągleniu: 2 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,78 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,22 punktów ECTS.


