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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Sztuczna inteligencja - osiągnięcia i perspektywy rozwoju 
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 
 

 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

dr inż. Tacjana Niksa-Rynkiewicz 
Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

dr inż. Tacjana Niksa-Rynkiewicz
 

 

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 
 

Nabycie wiedzy o możliwościach, genezie i ideach metod sztucznej inteligencji, jej perspektyw 
rozwoju oraz dotychczasowych rozwiązań. Omówienie wartości etycznych i naukowych w 
kontekście najnowszych rozwiązań technologicznych. 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Nabycie wiedzy o możliwościach, perspektyw rozwoju oraz dotychczasowych rozwiązań 
stosowanych w dziedzinie sztucznej inteligencji. Omówienie wartości etycznych i naukowych w 
kontekście obecnych problemów i najnowszych rozwiązań technologicznych.

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 

Potrafi zastosować i  wykorzystać 
wiedzę na temat sztucznej 
inteligencji w różnych aspektach 
pozatechnicznych 

 
Ocena wiedzy na podstawie  

 dyskusji,  
 prezentacji,  

lub projektu 

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

Potrafi wyjaśnić ideę istniejących 
oraz projektowania i tworzenia 
nowych urządzeń wyposażonych 
w zbiór inteligentnych zachowan 

Ocena wiedzy na podstawie  
 dyskusji,  
 prezentacji,  

 projektu 
 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Ma wiedzę ogólną w zakresie 
nauk o sztucznej inteligencji w 
kontekście problemów etycznych, 
filozofii o raz nauki o człowieku. 

Ocena wiedzy na podstawie  
 dyskusji,  
 prezentacji,  

lub projektu 
 

 

Treści przedmiotu 
 

 Sztuczna inteligencja i nasza codzienność - Inteligentne domy 

 Sztuczna inteligencja w transporcie 

 Sztuczna inteligencja w rolnictwie 

 Sztuczna inteligencja w komunikacji (rozpoznawanie głosu, obrazu, intelientne Boty) 

 Sztuczna inteligencja w medycynie 

 Sztuczna inteligencja w branży rozrywkowej (gry, roboty i zabawki interaktywne) 

 Sztuczna inteligencja w przemyśle wojskowm 

 Sztuczna inteligencja w sztuce \ 

 Sztuczna inteligencja w sztuce  - problemy etyczne 

 
 

Wymagania wstępne  Brak 
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i dodatkowe 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Dyskusja, Referat 
Zadanie extra 
(prezentacja projekt) 

60 
60 

100 
lub 
100 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

  Istoty wirtualne : jak fenomenologia zmieniała sztuczną 
inteligencję / Aleksandra K. Przegalińska. - Kraków : 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
Universitas, 2016. -ISBN 978-83-242-3014-3 

Locus umysłu / Jerzy Bobryk ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk 
Psychologicznych. –Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – 
Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1987. – ISB 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

 Bomba megabitowa / Stanisław Lem ; posł. Jerzy Jarzębski. – 
Kraków : Wydaw Literackie, 1999.  ISBN 83-08-02956-6  

 Czy jesteśmy niepowtarzalni : fenomen ludzkiego umysłu / 
James Trefil ; tł. Ewa Życieńska. – Warszawa : Amber, 1998. – 
ISBN 83-7169-594-2 

 Darwin wśród maszyn : rzecz o ewolucji inteligencji / George B. 
Dyson ; tł. Robert Piotrowski. –Warszawa : Prószyński, 1997. – 
ISBN 83-7469-043-7  

 Data science i uczenie maszynowe / Marcin Szeliga. - 
Warszawa : Wydawnictwo NaukowePWN, 2017. - ISBN 978-
83-01-19232-7 

 Inteligentna sieć : algorytmy przyszłości / Douglas McIlwraith, 
Haralambos Marmanis, Dmitry Babenko ; [tł. Tomasz Walczak]. 
- Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017. - ISBN 978-83-283- 

 3250-8 

 
 

Adresy eZasobów 
  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Przeprowadzamy dyskusję na temat osiągnięć i perspektyw rozwoju metod sztucznej inteligencji w 
wybranym aspekcie. Zadanie można realizować w grupowo, ale każdy student ma swoją ściśle 
określoną rolę: analizujemy osiągnięcia i perspektywy rozwoju na podstawie danych zebranych z 
literatury, filmów i seriali (np. AI, Black Mirror itp)  
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


