
 

REGULAMIN  PRZEDMIOTU 
 

„Elementy filozofii i metodologii informatyki” 
 

 
1.   Zajęcia realizowane w ramach przedmiotu „Elementy metodologii i filozofii informatyki” 

mają charakter trojaki:  

(1) tradycyjny wykład (większość zajęć);  

(2) spotkania dyskusyjne (mniej więcej raz na miesiąc – w godzinach wykładu);  

      (3) dyskusje w internetowym blogu  

 (dostępnym pod adresem http://blog.marciszewski.eu/, kategorie „Filozofia 

informatyki” oraz „MiNI-spotkania z filzofią informatyki) 

 

2.  Obecność na wykładach i spotkaniach dyskusyjnych nie jest obowiązkowa – za obecność 

jednak będą przewidziane dodatkowe bonusy, ułatwiające zaliczenie. 

 

3.   Aktywność dyskusyjna w internetowym blogu również nie jest obowiązkowa –  

aktywność ta może jednak stać się podstawą zaliczenia. 

 

4.   Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę (a nie egzaminem), które to zaliczenie można 

uzyskać na trzy sposoby (lub ich kombinacje):  

(1) na podstawie aktywności w blogu;  

(2) na podstawie napisanego samodzielnie eseju;  

(3) na podstawie sprawdzianu zaliczeniowego. 

 

5.  Warunki zaliczenia na podstawie aktywności w blogu są następujące:  

(a) wykładowca umieszcza w blogu wpisy inicjujące dyskusje;  

(b) studenci komentują te wpisy – korzystając ze wskazanych przez wykładowcę źródeł; 

(c) 3 istotne komentarze wystarczają na ocenę 3.0, 4 na oceną 3.5, 5 – na ocenę 4.0, 6 – na 

ocenę 4.5, 7 – na ocenę 5.0. 

Za komentarz istotny uznaje się komentarz przemyślany, rozwijający podany temat i 

dosyć obszerny. 

 

6.   Warunki zaliczenia na podstawie eseju są następujące:  

(a) temat eseju musi zostać uzgodniony z wykładowcą;  

(b) esej musi nawiązywać do materiałów zawartych w Cafe Aleph (artykułów, szkiców, 

wpisów w blogu lub komentarzy w blogu);  

(c) esej powinien liczyć od 4 do 6 stron; jego wstępna wersja powinna zostać 

przedstawiona najpóźniej 3 tygodnie przed końcem zajęć; 

(d) ocenę za esej proponuje wykładowca; jeśli student nie godzi się na nią, może poprawić 

esej zgodnie z wytycznymi wykładowcy. 

 

7.   Warunki zaliczenia na podstawie sprawdzianu są następujące:  

(a) sprawdzian składa się z kilku pytań dotyczących tematyki wykładu;  

(b) mogą to być pytania zamknięte (typu „co to jest?”, „jak to działa?” itp.) lub pytania 

otwarte (wymagające sformułowania i uzasadnienia poglądu na zadany temat); 

(c) ocena ze sprawdzianu może zostać podwyższona, jeśli student był aktywny w blogu 

i/lub był obecny na większości zajęć. 


