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1. ROZLICZENIE GODZINOWE 
Rodzaj studiów Wykłady 

Stacjonarne 30 

Niestacjonarne 16 

2. CELE ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU 
• Treści kształcenia:  

� Historia informatyki.  
� Społeczny kontekst informatyki.  
� Odpowiedzialność zawodowa i etyczna.  
� Kodeksy etyczne i kodeksy postępowania.  
� System patentowy i prawne podstawy ochrony prywatności. 
� Ryzyko i odpowiedzialność związane z systemami informatycznymi.  
� Problemy i zagadnienia prawne dotyczące własności intelektualnej.  
� Poszukiwanie pracy. 
� Podstawy przedsiębiorczości.  
� Efektywne zarządzanie czasem. 

• Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje): dostrzeganie i docenianie społecznego 
kontekstu informatyki i związanego z nią ryzyka oraz ocena sytuacji pojawiających się  
w Ŝyciu zawodowym informatyka, zarówno pod względem prawnym, jak i etycznym. 

Wiedza Umiejętności 

Społeczny kontekst informatyki  
Problemy internetu 
Ochrona danych osobowych 
Zawody informatyczne  
Etyka w informatyce 

Zwiększanie niezawodności programów 
Organizacja wdroŜeń  
Zarządzanie ryzykiem 
Opracowanie biznesplanu  
Poszukiwanie pracy  
Organizacja czasu 

3. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

3.1. Kluczowe załoŜenia  

W ramach procesu dydaktycznego występują następujące elementy:  
• Wykłady, których tematy podano w punkcie 3. 2. 

• Dwa repetytoria – pozycje 6 i 16 w tabeli w punkcie 3.2.  

• Zadania domowe, których zawartość podano w punkcie 3.3.  
• Pomoce i materiały dydaktyczne udostępnione w systemie wspomagającym kształcenie 

http://e-nauka.net/, opisanym w punkcie 4 

• Zasady oceny postępów studenta, opisane w punkcie 5. 
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3.2. Tematy wykładów  

Liczba 
godzin Lp Temat   
S N 

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 1 1 

2. ROZWÓJ INFORMATYKI: Kluczowe daty i wydarzenia w historii komputerów, 
języków programowania i Internetu, Internet i komputery w Polsce. 

2 1 

3. SPOŁECZNY KONTEKST INFORMATYKI: Kształcenie w zakresie podstaw 
informatyki, Nadmiar informacji – jak sobie z tym radzić, Przygotowanie 
stanowiska pracy, ergonomia pracy przy komputerze i choroby zawodowe, 
Przestępstwa komputerowe, Bezpieczeństwo w systemach informatycznych, 
Prawo nowych technologii, Społeczeństwo informacyjne, Przyszłość 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 

3 1 

4. PROBLEMY INTERNETU: MoŜliwości Internetu, Cechy Internetu, 
UŜytkownicy Internetu, Język i komunikacja w Internecie, Usługi internetowe na 
odległość, Rozpowszechnianie w Internecie nielegalnych treści. 

2 1 

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Przepisy ogólne, Organ ochrony danych 
osobowych, Zasady przetwarzania danych osobowych, Prawa osoby, której dane 
dotyczą, Zabezpieczenie danych osobowych, Rejestracja zbiorów danych 
osobowych, Ochrona prywatności uŜytkowników technologii informacyjnych. 

1 1 

6. REPETYTORIUM „PROBLEMY SPOŁECZNE INFORMATYKI”, 
OMÓWIENIE ZADAŃ DOMOWYCH 

2 1 

7. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZAWODOWE 1 0 

8. ZAWODY INFORMATYCZNE I EDUKACJA INFORMATYKÓW: Cechy 
informatyków, Zawody informatyczne według klasyfikacji dla potrzeb rynku 
pracy, Transformacja specjalności informatycznych, Informatyczne zawody 
przyszłości, Studia na kierunku informatyka, Konkursy i konferencje dla 
studentów informatyki, Tytuły zawodowe, stopnie naukowe i tytuł naukowy 
informatyków, Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka, Europejskie 
Informatyczne Studium Certyfikacyjne EITCA e-Learning,  
Konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez informatyków. 

2 1 

9. ETYKA W INFORMATYCE: Uwagi wstępne, Kodeks etyczny Stowarzyszenia 
Sprzętu Komputerowego, Kodeks Instytutu InŜynierów Elektryków i 
Elektroników, Karta Praw i Obowiązków Dydaktyki Elektronicznej,  Etyka w 
procesie wytwarzania oprogramowana, InŜynieria etyki informatycznej, Dziesięć 
Przykazań Etyki Komputerowej. 

2 1 

10. RYZYKO PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH: Podstawowe zasady 
informatyzacji, Profesjonalna analiza przedwdroŜeniowa warunkiem koniecznym 
powodzenia projektu, Problemy komunikacji i interdyscyplinarność projektów 
informatycznych, Działania zwiększające szanse na efektywne wdroŜenie systemu 
informatycznego, Zwiększanie niezawodności programów, Klauzule umowne 
wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność za wady oprogramowania, 
Odpowiedzialność zawodowa informatyków, Kultura informatyczna i jej wpływ 
na wdraŜanie systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie 
organizacji, Ocena zwrotu z inwestycji w systemy informatyczne, Własne 
doświadczenia z uczestnictwa w projektach informatycznych, Formalizacja 
zarządzania ryzykiem. 

3 1 

11. REFEROWANIE WYBRANYCH WDROśEŃ 2 2 
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Liczba 
godzin Lp Temat   
S N 

12. OCHRONA PRAWNA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: Prawa autorskie w 
zakresie programów komputerowych, Prawa autorskie do stron WWW,  
Uregulowania prawne korzystania z programów komputerowych, Ochrona 
programów rozpowszechnianych na zasadzie licencji „open source”, Podstawowe 
informacje o przedmiotach chronionych w postępowaniu przed Urzędem 
Patentowym RP, Patentowa ochrona oprogramowania. 

1 1 

13. POSZUKIWANIE PRACY: Sposoby poszukiwania pracy, Opracowanie aplikacji, 
Test wstępny, testy zawodowe i psychologiczne, Zakres i przebieg rozmowy 
kwalifikacyjnej, List uzupełniający, List rezygnacyjny, Wynagrodzenia w branŜy 
IT, Zmiana pracy: powody i popełniane błędy.  

2 1 

14. REPETYTORIUM „PROBLEMY ZAWODOWE INFORMATYKI”, 
OMÓWIENIE ZADAŃ DOMOWYCH, OMÓWIENIE ANKIETY DOT. 
OCENY WDROśEŃ 

2 1 

15. PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: Istota indywidualnej działalności 
gospodarczej, Podjęcie decyzji o prowadzeniu indywidualnej działalności 
gospodarczej, Podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej, 
Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, Biznes plan – elementy i 
przykład, Kult cargo. 

2 1 

16. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE: Określanie realizowanych celów,  Planowa-nie 
realizowanych zadań, Zasady efektywnego funkcjonowania, Programy 
wspomagające zarządzanie własnym czasem, Zarządzanie zespołem IT 

1 1 

17. WYBRANE AKTY PRAWNE 1 0 

Razem 30 16 

3.3. Tematy prac domowych 
Zadanie 1 

Do wyboru jeden z poniŜszych tematów: 
• Internet łącznikiem między ludźmi, informacją, systemami i rozwiązaniami.  
• Technologie informatyczne, które ułatwiają Ŝycie. 
• Technologie informatyczne, które ułatwiają pokonywanie barier.   
• Technologie informatyczne, które umoŜliwiają zdrowsze Ŝycie.   
• Wyobraź sobie świat, w którym technologia informatyczna ułatwia edukację.  
• Wyobraź sobie świat, w którym technologia informatyczna pomaga chronić środowisko.  
• Wyobraź sobie świat, w którym technologia informatyczna pomaga rozwiązać 

najtrudniejsze problemy ludzkości.  
Do wykorzystania są filmy z YouTube, szczególnie z cyklu E-elementarz.   
Wskazówki: 
1) Czcionka o wielkości 12 pt. 
2) W rubryce TYTUŁ ZADANIA naleŜy wpisać uszczegółowienie tematu oznaczonego 

znakiem X, a nie go powtórnie podawać. 
3) Zamieszczane tabele, schematy, rysunki i ilustracji powinny mieć tytuły i podane źródło. 

Tytuł tabeli naleŜy podać u góry, a tytuły schematów, rysunków i ilustracji u dołu. 
Wszystkie tytuły naleŜy edytować w czcionce: Times New Roman, 10 pkt. interlinia = 1 
wiersz. Tabele, schematy, rysunki i ilustracje powinny być wycentrowane, podobnie jak 
ich tytuły. 
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4) NaleŜy zamieścić wykazy tabel, rysunków, kluczowych terminów i wykorzystanej 
bibliografii (piśmiennictwa).  Wykazy mają zawierać numery stron.. 

5) Bibliografia powinna być podana w podziale na 3 grupy: 
a) Ksiązki: Autorzy, tytuł, wydawnictwo, rok wydania 
b) Artykuły: Autorzy, tytuł, liczba stron, czasopismo, rok wydania 
c) Źródło internetowe: Autorzy, tytuł, adres internetowy 
Wszystkie pozycje mają być ponumerowane  

6) W tekście naleŜy podać wykorzystywanie bibliografii:  
a) Krótkie cytaty (poniŜej 60 wyrazów) powinny być umieszczone w tekście i ujęte w 

podwójnych znakach cytowania. Źródło cytatu naleŜy umieścić w nawiasie po 
zamknięciu cudzysłowu. 

b) Dla źródeł internetowych podaje się ścieŜkę dostępu skróconą do rozszerzenia (np. 
org, com, pl) – z nazwiskiem autora, bądź bez nazwiska autora, jeśli nie moŜna go 
ustalić.   

c) DłuŜsze cytaty powinny być zamieszczone w odrębnym bloku. Źródło cytatu naleŜy 
podać w nawiasie według zasady podanej dla krótkiego cytatu. 

7) Spis treści i wszystkie wykazy powinny być wykonane stosownymi funkcjami programu 
Word, a nie „ręcznie”. 

Zadanie 2  
Do wyboru jeden z poniŜszych tematów:  
• Napisać fikcyjny list motywacyjny i perspektywiczny Ŝyciorys dla uzyskania zatrudnienia 

na przykładowym stanowisku informatycznym u wymarzonego pracodawcy – „przesunąć” 
czas o co najmniej 10 lat. 
o Oba dokumenty powinny być napisane jednakową czcionką o wielkości 12 pt i zawierać 

spójne: daty, jednakowe kwalifikacje, itp. 
o Oba dokumenty powinny być zaadresowane. 
o Oba dokumenty powinny być podpisane ręcznie 
o Powinny być załączone przykładowe certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp. 
o Powinny być podane podstawy aplikowania na stanowisko  
o List motywacyjny powinien być zaadresowany 

Z natury rzeczy nie podaje się bibliografii. 
• Napisać biznes plan dla indywidualnej działalności gospodarczej w obrębie usług 

informatycznych zawierający w szczególności. 
o Dotychczasowe doświadczenie 
o Ocena konkurencji 
o Analiza SWOT 

Nalezy podac bibliografię. 

W kaŜdym zadaniu: 

• Zaktualizować spis treści 
• NaleŜy podać źródła, z których się korzystało przy wykonywaniu opisu.  
• Nie moŜna opisywać przykładów podanych na wykładzie, ani w podręczniku 

podstawowym. 
Zadania mają być napisane na formularzach dostępnych w 
http://www.cieciura.net/pi/index.php/pomoce-dydaktyczne/50-formularze 

Wykonane zadania naleŜy wydrukować, zszyć i oddać najpóźniej na zajęciach na których jest 
przewidziane ich omówienie. 
Za zadania domowe wykładów będzie moŜna uzyskać punkty dodatkowe, uwzględniane przy 
zaliczaniu przedmiotu – patrz punkt 5.1. 
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4. SYSTEM WSPOMAGAJĄCY KSZTAŁCENIE 
System dostępny jest pod adresem  http://e-nauka.net/ 

Za wykorzystanie udostępnianych w ramach systemu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi 
komunikacji moŜna uzyskać zaliczanie przedmiotu – patrz punkt 5.3. 

4.1. Podstawowe pomoce dydaktyczne  
Udostępnia się trzy rodzaje podstawowych pomocy dydaktycznych: krzyŜówki, zadania z 
lukami i testy – w sumie 16 pomocy. Wykaz ich podano w poniŜszej tabeli. 

KaŜda z pomocy występuje w dwóch trybach: Nauka i Samosprawdzanie 

Pomoce w trybie Nauka wspomagają opanowanie wiedzy i umiejętności  
• przy rozwiązywaniu zadań nie ma ograniczeń na czas rozwiązywania 
• jest moŜliwe skorzystanie z podpowiedzi w róŜnej postaci 
• moŜliwe jest wielokrotnego sprawdzanie poprawności udzielanych odpowiedzi 
• układ zadań nie ulega zmianie 

Pomoce w trybie Samosprawdzanie umoŜliwiają sprawdzenie opanowanego poziomu wiedzy 
i umiejętności  

• przy rozwiązywaniu zadań jest ograniczony czas rozwiązywania 
• skorzystanie z podpowiedzi nie jest moŜliwe 
• sprawdzanie poprawności moŜliwe jest tylko jednokrotnie 
• układ zadań jest losowy w celu moŜliwe kompletnego opanowania wiedzy i 

umiejętności, postać zadań przy kaŜdorazowym wywołaniu jest róŜna  
o hasła w krzyŜówce sa rozmieszczone w szablonie o losowanej postaci 
o części zadań z lukami rozmieszczone są w losowanej kolejności 
o kolejność pytań w teście jest losowana, jak równieŜ moŜliwe odpowiedzi 

Dla stymulowania systematycznej nauki w trybie Samosprawdzanie przyjęto następujące 
rozwiązanie. Standardowo ustalono, Ŝe rejestrowane jest 50% poprawnie podanych 
odpowiedzi/haseł. Dla niektórych narzędzi podany jest preferowany czas nauki - w tym 
okresie rejestrowane jest 100% poprawnie podanych odpowiedzi/haseł, podane okresy będą 
obowiązywać przez cały semestr. Dla wszystkich pomocy mogą być okresy przyjazne 
studentowi (happy hours) w których rejestrowane będzie 75% poprawnie podanych 
odpowiedzi/haseł. 

4.2. Narzędzia komunikacji 
W ramach systemu udostępniane są następujące narzedzia komunikacji: 
• Księga gości 
• Ankieta o przedmiocie  
• Ankieta o wykładach  
• Ankieta o portalu  

Dodatkowo uostępniane jest ankieta w postaci papierowej dot. wdroŜeń – moŜe być ona 
wypełniona jedynie przez studentów referujących wdroŜenia. 

4.3. Udostępniane materiały dydaktyczne i uzupełniające pomoce   
• Podręcznik  
• E-booki  
• Formularz do zadania domowego nr 1  
• Formularz do zadania domowego nr 2  
• Zgłoszenia do referowania wdroŜeń  
• Opis wdroŜeń na etapie głosowania  
• Opis wdroŜeń po dokonaniu wyboru  
• Rozmaitości - róŜne informacje  
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• Rozmaitości – dowcipy  
• Rozmaitości – demotywatory  
• Inne pomoce dydaktyczne - Test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru  

Test składa się z 16 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. 

W pytaniach jednokrotnego wyboru przy kaŜdej z wyświetlanych odpowiedzi (oznaczanej 
małymi literami) występuje przycisk ze znakiem?.  
W pytaniach wielokrotnego wyboru przy kaŜdej z wyświetlanych odpowiedzi (oznaczanej 
duŜymi literami) występuje pole wyboru. 

W kaŜdym momencie moŜna uzyskać ocenę poprawności wybranych odpowiedzi.  
• Inne pomoce dydaktyczne - Test przyporządkowywania, porządkowania i klasyfikacji  

Test składa się z 53 pytań klasyfikacji, porządkowania i przyporządkowania - 
pogrupowanych w 11 działów:  
1. Rozwój informatyki. 
2. Społeczeństwo informacyjne. 
3. Bezpieczeństwo systemów i przestępstwa komputerowe. 
4. Warunki bezpieczeństwa systemu informatycznego.  
5. Problemy zawodowe. 
6. Edukacja i zawody informatyczne. 
7. Projekty informatyczne i ich ryzyko. 
8. Poszukiwanie pracy. 
9. Podstawy przedsiębiorczości. 
10. RóŜne. 
11. Terminologia. 
Pytania testu sprawdzają opanowanie wiedzy w zakresie zgrupowanych logicznie pojęć.  

W pytaniach klasyfikacji, aby udzielić odpowiedzi dla pozycji wyświetlanej w I rzędzie 
naleŜy rozwinąć menu dostępne w II rzędzie i wybrać jedną z pozycji.  
Pytania przyporządkowania i porządkowania przygotowano w wersji "Przeciągnij i 
upuść" (ang. drag and drop).   

W kaŜdym momencie moŜna uzyskać ocenę poprawności wybranych odpowiedzi.  
• Inne pomoce dydaktyczne – Rozsypanki  

Rozysypankę stanowi wykaz losowo uporządkowanych elementów – w portalu 
zamieszczono 3 rozsypanki: 
1. Historia języków programowania       
2. Etapy rekrutacji      
3. Etapy zarządzania ryzykiem    
Rozwiązanie zadań tego typu polega na uporządkowaniu wyświetlanego wykazu 
elementów według podawanego kryterium, np logicznego czy chronologicznego. 
Rozsypanki zamieszczono w 2 trybach: nauki i sprawdzania. 

• Inne pomoce dydaktyczne - Łączenie w pary  
• Inne pomoce dydaktyczne - Zadania opisowe 

Zamieszczono 10 kluczowych tematów: 
1. Historia.  
2. Społeczeństwo informacyjne.  
3. MoŜliwości oraz pozytywy i negatywy Internetu.  
4. Bezpieczeństwo systemów i przestępstwa komputerowe.  
5. Edukacja i zawody informatyczne.  
6. Niezawodność programów komputerowych.  
7. Prawa autorskie i licencje komputerowe.  
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8. Poszukiwanie pracy.  
9. Podstawy przedsiębiorczości.  
10. Zarządzanie własnym czasem.  
NaleŜy sporządzić charakterystyki zamieszczonych tematów z wykorzystaniem 
dostępnych słów kluczowych w postaci haseł pochodzących z krzyŜówki i testów, 
wybieranych z przewijanej listy. Wybrane słowa kluczowe naleŜy uzupełnić 
odpowiednim tekstem (w tym objaśnieniami haseł z krzyŜówki i testów), tak aby uzyskać 
wyczerpujący, spójny i logiczny opis o wymaganej objętości. Opisy wykonywane są w 
trybie on line, są one wyświetlane na bieŜąco na ekranie monitora. Po zakończeniu opisu 
wyświetlana jest "formalna" ocena opisu, bazująca na procencie wykorzystanych haseł i 
objętości opisu. Formalną ocenę pozytywną warunkuje wykorzystanie co najmniej 51% 
haseł, ocena ta nie uwzględnia "sensowności" opisu - co moŜe dokonać przysłowiowy 
expert. 

5. OCENA POSTĘPÓW STUDENTA 

5.1. Samodzielne opanowywanie wiedzy podczas semestru  
Podczas semestru moŜna uzyskać wirtualne odznaki za korzystanie z pomocy dydaktycznych, 
wykonanie zaplanowanych prac, korzystanie z narzędzi komunikacji oraz z wejciówek i 
wyjsciówek, według zasad podanych poniŜej.  

1) Za rozwiązywanie zamieszczonych zadań: krzyŜówek, zadań z lukami oraz zadań 
testowych udostępnionych w systemie  

•••• Procent  poprawnych haseł [80;100] - Złota odznaka  

•••• Procent  poprawnych haseł [60; 80) - Srebrna odznaka  

•••• Procent  poprawnych haseł [40;60) - Brązowa odznaka  

Procent poprawnych haseł określany jest jako iloraz sumy ilości prawidłowych odpowiedzi 
z odpowiedzi z 5 krzyŜówek, 8 zadań z lukami oraz 3 zestawów zadań testowych z 
uwzględniem okresów udzielania odpowiedzi oraz sumy tych odpowiedzi zi  

=

=

•∑
= ⋅•

∑

16

i i
i 1

16

i
i 1

x y

%prawidłowych odpowiedzi 100%

z

 

gdzie: xi – liczba prawidłowych odpowiedzi (haseł, pytań) udzielonych w i-tej pomocy 

i

1 odpowiedzi w i-tej pomocy udzielone w okresie preferowanym

y 0,5 odpowiedzi w i-tej pomocy udzielone w okresie niepreferowanym

0,75 odpowiedzi w i-tej pomocy udzielone w okresie happy hours




= 



 

zi – suma haseł czy pytań w i-tej pomocy  
Dla kaŜdej pomocy uwzględnia się wyniki, dla których iloczyn 

i i
x y•  jest największy.. 

2) Za zadania domowe, referowanie wdroŜeń oraz dodatkowe aktywności 

• Zadania domowe  
Za oddanie 2 zadań domowych sporządzonych na formularzach zamieszczonych w 
portalu http://www.cieciura.net/pi/index.php/pomoce-dydaktyczne/50-formularze: 
� 1 na pierwszym repertorium (stac. – 12 marca, nstac. 9 marca) – max. 7 pkt 
� 2  na drugim repetytorium (stac. – 7 maja, nstac. 11 maja) - max. 7 pkt 

Warunkiem przyznania punktów jest przkazanie zadań w postaci spiętego 
wydruku oraz obecność autora podczas omawiania zadania przez wykładowcę. 
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• Przedstawienie wybranego wdroŜenia  
NaleŜy podczas zajęć zgłaszać chęć przedstawienia wybranego wdroŜenia.  
Zgłoszenia będą publikowane. Rezerwacja będzie dokonywana według kolejności 
zgłoszeń. 

Do przedstawienia wdroŜenia naleŜy przygotować prezentację w PowerPoint składającą 
się z około 10 slajdów dotyczących w szczególności: 
• Tematu prezentacji (WdroŜenie XXX w YYY) i jej autora 
• Charakterystyki firmy w której było realizowane wdroŜenie 
• Charakterystyki wdraŜanego oprogramowania 
• Charakterystyki firmy która realizowała wdroŜenia 
• Opisu przebiegu wdroŜenia 
• Podsumowania wdroŜenia 
Na slajdach nie powinoo być tekstu, ale wykazy, rysunki – omawiane podczas 
wystąpienia. MoŜna korzystać z notatek, ale nie powinno się ich czytać. 
Do opracowania naleŜy wykorzystać udostępniane materiały dot. 10 najlepszych wdroŜeń: 
- na etapie głosowania: http://www.cieciura.net/pi/images/pdf/opis1.pdf 
- po dokonaniu wyboru: http://www.cieciura.net/pi/images/pdf/opis2.pdf 
oraz uzupełnienia znalezione w Internecie. 
Czas referowania nie moŜe przekroczyć 10 minut (stac. - 2 kwietnia, nstac. - 27 
kwietnia).   
Za referowanie moŜna uzyskać max 6 punktów  

• Za dodatkowe aktywności 
� zgłoszenie błędów i nieścisłości dot. haseł do krzyŜówki, zadań z lukami, testów 

rozsypanek, itp. 
� zgłoszenie nowych pytań testowych, zadań opisowych, linków do filmów z You Tube, 

cytatów z podaniem autorów, wierszy, itp. 
� za wykonanie innych działań w porozumieniu z prowadzącym zajęcia, np. wykonanie 

szablonu do portalu, czy modyfikacja narzędzi dydaktycznych. 
� aktywność ma wykładach i seminariach 
Punkty są przydzielane według uznania prowadzącego, moŜna uzyskać max 10 punktów. 

W portalu publikowana jest lista punktów przyznanych za oddane zadania, przedstawienie 
wdroŜeń i dodatkowe aktywności oraz nadanych na ich podstawie odznak 
http://www.cieciura.net/pi/index.php/zestawienie-wynikow 

• Złota odznaka : Liczba punktów ≥13  

• Srebrna odznaka : 7 < Liczba punktów < 13 

• Brązowa odznaka :6 ≤ Liczba punktów ≤ 7   

3) Za wykorzystanie narzędzi komunikacji http://cieciura.net/pi/index.php/zestawienie  

• Złota odznaka : Wpis do księgi gości i wypełnienie 3 ankiet - A 

• Srebrna odznaka : Wpis do księgi gości i wypełnienie 2 ankiet lub wypełnienie 3 A 

• Brązowa odznaka : Wpis do księgi gości i wypełnienie 1 ankiety lub wypełnienie 2 A 

4) Za wejsciówki i wyjscióweki 

• Wejściówka – na początku wykładu: 3 pytania z poprzedniego wykładu 
• Wyjściówka – na zakończenie wykładu: 3 pytania z przeprowadzonego wykładu 
• Dostęp po podaniu hasła przez wykładowcę 
• 30 sekund na odpowiedź 

• Przyznawane medale:  80%  60%   40%  
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5.2. Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywności w semestrze 

Zasady zaliczenia podano w poniŜszej tabeli. Będą one obowiązywać do 15 czerwca. 

Komunikacja 
Rozwiązywanie 

pomocy  Inne aktywności Ocena 

Złota odznaka  4 

Srebrna odznaka  4 
Złota odznaka 

 
Brązowa odznaka  3,5 

Złota odznaka  4 

Srebrna odznaka  3,5 
Srebrna odznaka 

 
Brązowa odznaka  3 

Złota odznaka  3,5 

Srebrna odznaka  3 

Złota odznaka 

  

Brązowa odznaka 

 
Brązowa odznaka  3 

Wystawiane oceny będą podwyŜszane w oparciu o wyniki uzyskiwane w wejściówkach i 
wyjściówkach: 

• Za    podnoszenie o ½ ocen wystawianych za aktywność w semestrze 

• Zwiększanie wyniku w Rankingu:  o 10%  o 5%  

Studenci, którzy uzyskali ocenę 4 lub 4,5 mogą ją poprawić w umówionym terminie podczas 
semestru w sposób następujący: 
1. Ustne wyjaśnienie 2 z wylosowanych pojęć:  
2.  

 
 

Wybrane pojęcia 

1. ASP  
2. ARPAnet 
3. ECDL 
4. EITCA 
5. Efekt Cargo 
6. Cyberatak  
7. Cyberprzemoc  
8. DARPA  
9. EARN  
10. E-learning  
11. Generacje języków programowania 
12. Kokpit menadŜerski 
13. K-202 
14. Imagine Cup  
15. Top Coder  
16. Airbus  
17. Aparatura Therac-25  
18. Mariner 1  

19. Patriot  
20. Rakieta Ariane 
21. Piśmienność informatyczna  
22. Świadomość informatyczna  
23. PRINCE-2 
24. Neoluddyzm  
25. Netykieta  
26. Outsourcing  
27. Sektor zaawansowanych technologii 
28. Pomarańczowa Księga  
29. Ryzyko 
30. Serwis społecznościowy 
31. SMART  
32. PTI  
33. CRM  
34. ERP 
35. MRP  
36. MRP-II  

2. Ustna odpowiedź na 2 tematy wylosowane spośród podanych poniŜej: 
1. Rozwój informatyki 
2. Komputerowe stanowisko pracy, ergonomia pracy i choroby zawodowe 
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3. Przestępstwa komputerowe 
4. Bezpieczeństwo w systemach informatycznych  
5. Społeczeństwo informacyjne 
6. MoŜliwości i skutki Internetu 
7. Język i komunikacja w Internecie 
8. ZagroŜenia w Internecie, uzaleŜnienia od komputera i Internetu 
9. Ochrona danych osobowych 
10. Istota i rodzaje problemów zawodowych 
11. Specjalności i zawody informatyczne  
12. Studia na kierunku informatyka, stopnie zawodowe i tytuły naukowe 
13. Etyka w informatyce  
14. Ryzyko przedsięwzięć informatycznych 
15. Ochrona prawna własności intelektualnej 
16. Poszukiwanie pracy 
17. Podstawy przedsiębiorczości  
18. Efektywne zarządzanie własnym czasem 

5.3. Egzaminy  
5.3.1. Egzamin w terminie podstawowym  

Egzamin będzie przeprowadzany dla studentów, którzy nie zaliczyli przedmiotu na podstawie 
aktywności w semestrze oraz dla studentów którzy zaliczyli przedmiot na podstawie 
aktywności w semestrze na ocene 3 lub 3 ½  i chcą ją poprawić. 
Miejsce egzaminu: Laboratorium komputerowe 
· KrzyŜówka z całości terminologii - 25% 
· Zadanie z lukami z całości materiału - 50% 
· Test z całości materiału – 25% 

Ocenę z zaliczenia przedmiotu określa się zgodnie z poniŜszą tabelą:  

Ocena ndst dst dst½ db 

Punkty [0,40) [40-60) [60-80) [80,100] 

5.3.2. Egzaminy poprawkowe 

• Laboratorium komputerowe 
• Zakres: jak w terminie podstawowym  

5.4. Podsumowanie  

 
Dodatkowo uwzgledniane są wyniki wejsciówek i wyjściówek. 
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6.3. Portale internetowe 

Sejm RP - Internetowy System Aktów Prawnych http://isip.sejm.gov.pl/prawo/  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl/ 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl 

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy http://www.ciop.pl 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera http://www.imp.lodz.pl/index.php 

Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl 

Polskie Towarzystwo Informatyczne http://www.pti.org.pl 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji http://www.piit.org.pl 

Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka http://www.eucip.pl 

Europejskie Informatyczne Studium Certyfikacji EITCA http://studia.complearn.pl  

Magazyn managerów i informatyków Computerworld http://www.computerworld.pl 

Poradnik Internetu http://www.egospodarka.pl 

Klub Rozwoju Technik Informacyjnych http://www.e-administracja.org.pl 

Centrum Konsultacyjne AKME Siecioholizm  http://www.siecioholizm.eu 
 


