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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Społeczne i psychologiczne aspekty robotyki i automatyki, PG_00048422

Kierunek studiów Automatyka, cybernetyka i robotyka

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektroniki -> Telekomunikacji i Informatyki -> Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Michał Czubenko
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Michał Czubenko

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium 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 zaznajomienie uczestników z aspektami filozoficznymi, psychologicznymi, oraz 
socjologicznymi robotyki oraz automatyki. W szczególności zostaną poruszone takie zagadnienia jak: trzy 
prawa robotyki, przenoszenie naturalnych systemów do systemów zmechanizowanych, humanoidalne prądy 
w robotyce, autonomia robotów, oraz zagadnienia prawne związane z robotami autonomicznymi.

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

Potrafi ocenić długofalowe skutki 
społeczne aspektów robotyzacji.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

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

Posiada podstawy wiedzy 
psychologicznej oraz 
socjologicznej w aspekcie RiA.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

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

Potrafi odnieść się do pewnych 
wartości społeczno-
psychologicznych w pracy.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej

Treści przedmiotu Na przedmiocie zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

 
• postępujący rozwój sztucznej inteligencji i jego wpływ na społeczeństwo
• robotyka humanoidalna
• czy roboty mogą posiadać emocje
• rozwój robotyzacji w zakresie rehabilitacji i wspomagania człowieka 
• rozwój autonomii pojazdów i jego skutki
• zatracenie społeczeństwa w mediach społecznościowych

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Podstawowa wiedza z zakresu Robotyki oraz Sztucznej Inteligencji.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Ocena prezentacji 60.0% 100.0%
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


