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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Przemiany społeczne w kulturze cyfryzacji 
Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2021/2022 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

na uczelni 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

 
polski 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

Ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Katedra Biomechatroniki 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 dr inż. Piotr Tojza 
Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 dr inż. Piotr Tojza 

 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

Celem przedmiotu jest uwrażliwienie studentów na wybrane aspekty przemian kulturowych 
związanych ze stale postępującą ewolucją technologiczną, jednak w kontekście przemian 
globalnych (czyli zarówno krajów i kultur rozwiniętych jak i rozwijających się). Zagadnienia 
mają zwrócić uwagę uczestników na szereg aspektów, takich jak: 
- w dobie hiperinformacji (łatwego i natychmiastowego dostępu do ogromu informacji) 
statystyczny odbiorca postrzega tylko fragment rzeczywistości, który intuicyjnie odbija na całość 
rzeczywistości. Uczestnicy zajęć otrzymają wiedzę i narzędzia pozwalające na szersze spojrzenie 
na przemiany społeczne, poza światem kreowanym przez tendencje „mainstream”, 
- przemiany społeczne związane z rozwojem technologii i komunikacji dotykają różne osoby 
inaczej: w zależności od wieku, wykształcenia, ale i kultury, sytuacji geopolitycznej czy rejonu 
Świata. Uczestnicy zajęć zostaną na te zjawiska uwrażliwieni, 
- tematyka zajęć będzie zawierała treści dotyczące wykorzystania społecznego osiągnięć techniki 
w obszarach i kształtach, które wcześniej nie miały racji bytu, 
- w ramach zajęć poruszone zostaną kwestie nowych jednostek chorobowych (psychiatrycznych 
czy społecznych), których istnienie jest bezpośrednio związane z pojawieniem się nowych, 
niespotykanych wcześniej, okoliczności i interakcji społecznych. 
Całość kursu pozwoli studentowi lepiej zrozumieć otaczający go świat w szerszej perspektywie, 
nie tylko ograniczonego do indywidualnego i subiektywnego odczucia świata. Jest to cecha 
bardzo przydatna, szczególnie wśród wchodzących na rynek pracy studentów, ale i 
wykształconych i dojrzałych członków nowoczesnego społeczeństwa europejskiego. 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Student zna podstawowe 
pojęcia socjologiczne w 
kontekście wpływu 
technologii na życie 
społeczne 

Student, na podstawie wiedzy 
własnej oraz studium 
materiałów źródłowych, potrafi 
opracować opinię na zadany 
temat społeczny, przedstawiając 
własne zdanie. 
 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Student zna specyfikę 
rozważań w obszarze 
socjologii, stale 
zmieniających się trendów i 
potrzebę ciągłego rozwoju w 
zadanym kierunku. 

Student rozumie fakt 
znacznej zmienności wpływu 
technologii na życie społeczne 
w zależności od różnych 
kryteriów i potrzebę 
przyswajania wiedzy zgodnie z 
potrzebami zawodowymi. 
 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 

Student potrafi znajdować i 
korzystać z materiałów 

Student potrafi przygotować 
projekt/opracowanie wybranego 
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lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

źródłowych z wybranego 
zakresu socjologii, prawa i 
psychologii. 

zagadnienia, korzystając z 
metod charakterystycznych dla 
analiz tekstów socjologicznych, 
psychologicznych i prawnych 
 

 

Treści przedmiotu 
 

 
 Przemiany społeczne, które dokonują na co dzień są precedensowym krokiem 
kulturowym dla człowieka, znacznie bardziej dynamicznym niż zmiany obserwowane jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu. Stąd też warto zastanowić się jak maszyny i urządzenia elektroniczne 
mające wpływ na na 2 z 4 nasze życie zarówno w skali makro jak i mikro zmieniają sposób 
myślenia społeczeństwa (pokoleniowego, gospodarczego, etycznego, geograficznego). W ramach 
przedmiotu poruszone zostaną tematy wpływu industrializacji na nasze życie codzienne, w tym 
na takie aspekty jak: zmiany w trybach wykonywania pracy, zakładania i prowadzenia rodziny, 
spędzania czasu czy chorób które są bezpośrednim skutkiem zmian technologicznych. Zestaw 
przykładowych zagadnień poruszanych w czasie zajęć: jak głęboko technologia przenika naszą 
codzienność, potrzeba ciągłego dostępu do informacji i bodźców, czy cyfryzacja człowieka to 
pomoc, ewolucja gatunku czy droga do ograniczenia człowieczeństwa, emocje i prawa robotów, 
roboty zastępujące ludzi w czynnościach społecznych, gdzie są granice interfejsu człowiek-
maszyna, implanty w nas, transport i wymiana dóbr jako fundament gospodarki globalnej (z 
wszystkimi konsekwencjami) i wiele innych aspektów. Uwrażliwienie studentów II stopnia jest w 
tym przypadku bardzo istotne: są to bowiem osoby, które wchodząc na rynek pracy będą 
kształtowały drogę rozwoju nas jako społeczeństwa, jednocześnie będąc jego częścią. 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

Brak 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Prezentacja 60% 50% 
Zaliczenie – test online 60% 50% 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

 [1] Społeczeństwo wobec rozwoju robotyki. Tomasz 
Grzegorczyk, Społeczeństwo i Ekonomia, 2017  

[2] Koniec socjologii, jaką znamy, czyli o maszynach 
społecznych i inżynierii socjologicznej. Afeltowicz Ł., 
Pietrowicz K., Studia Socjologiczne, 3/2008  

[3] Interakcje człowiek-komputer-robot z perspektywy nauk 
społecznych. Kazimierz Krzysztofek, PAR 3/2011  

[4] Social Robots: Technological, Societal and Ethical Aspects 
of Human-Robot Interaction. Oliver Korn, Springer International 
Publishing, 2019 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

[1] Human-Robot Personal Relationships. Maarten H. Lamers 
Springer International Publishing, 2010  
 
[2]Robot Ethics 2.0: From Autonomous Cars to Artificial 
intelligence. Patrick Lin, Oxford University Press, 2019 

 
 

Adresy eZasobów 
 DOI: 10.1007/978-3-030-17107-0 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


