
OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

I. Informacje ogólne

1. Nazwa modułu kształcenia: CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

2. Kod modułu kształcenia: 08-KODM-CFOAI

3. Rodzaj modułu kształcenia: FAKULTATYWNY

4. Kierunek studiów: KOGNITYWISTYKA

5. Poziom studiów: JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

6. Rok studiów: TRZECI, CZWARTY, PIĄTY

7. Semestr: ZIMOWY

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h W

9. Liczba punktów ECTS: 4

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / prowadzących zajęcia
Paweł Łupkowski / doktor / Pawel.Lupkowski@amu.edu.pl

11. Język wykładowy: ANGIELSKI

II. Informacje szczegółowe

1. Cel (cele) modułu kształcenia

– Zapoznanie studentów z teoretycznymi aspektami zagadnienia sztucznej inteligencji (SI) – rozumianej
zarówno jako dyscyplina badań jak i teza o możliwości stworzenia sztucznego podmiotu poznawczego
wykazującego inteligentne zachowania.

– W ramach kursu studenci będą mieli również okazję do zapoznania się z tekstami kluczowymi dla
rozwoju badań nad SI oraz ich krytycznej analizy.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)
Wiedza i umiejętności oraz kompetencje nabyte w ramach przedmiotu Epistemologia z elementami filozofii
nauki.

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia
i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów.

Symbol i numer efektów
kształcenia

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i po-
twierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia
student potrafi:

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

EK_1 Wymienić i scharakteryzować główne para-
dygmaty w zakresie badań nad SI.

K_W01, K_W02, K_W03,
K_W08, K_U02, K_U05,
K_U15, K_U17, K_K01

EK_2 Zna kontekst historyczny koncepcji związa-
nych z SI.

K_W01, K_W08, K_U01,
K_U02, K_U15, K_U17,
K_K01

EK_3 Scharakteryzować oraz krytycznie ocenić ar-
gumenty wysuwane przeciwko tezie o SI.

K_W04, K_W05, K_U05,
K_U15, K_U17, K_K01

EK_4 Scharakteryzować główne założenia oblicze-
niowej teorii umysłu oraz wskazać ich konse-
kwencje oraz wpływ na rozważania w zakre-
sie nauk o poznaniu i komunikacji.

K_W02, K_W03, K_W06,
K_U02, K_U05, K_U15,
K_U17, K_K01

EK_5 Zrekonstruować na podstawie tekstów źró-
dłowych stanowiska teoretyczne oraz argu-
menty związane z zagadnieniem SI.

K_W05, K_W09, K_U01,
K_U02, K_U04, K_K01
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4. Treści kształcenia.
Symbol i numer treści
kształcenia

Opis treści kształcenia Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

TK_01 Czym jest SI? Historia idei SI. EK_2
TK_02 Jak zrealizować ideę SI? Paradygmaty SI ja-

ko dyscypliny badawczej.
EK_2, EK_1

TK_03 Co to znaczy być inteligentnym? Silna i słaba
teza o SI.

EK_1, EK_4, EK_5

TK_04 Obliczeniowa teoria umysłu. Jej wpływ na na-
uki o poznaniu i komunikacji.

EK_4, EK_5

TK_05 Jak poznać, że podmiot jest inteligentny? Test
Turinga.

EK_2, EK_1, EK_4, EK_5

TK_06 Wokół testu Turinga. Programy dialogowe,
komunikacja człowiek komputer w języku na-
turalnym.

EK_2, EK_1, EK_4

TK_07 Wokół testu Turinga. Jak zaprojektować lep-
szy test dla myślących maszyn?

EK_2, EK_1, EK_4

TK_08 Filozoficzne i etyczne argumenty wysuwane
przeciwko SI.

EK_3, EK_5

TK_09 Argumenty wysuwane przeciwko SI – pro-
blem ramy (frame problem).

EK_3, EK_5

TK_10 Argumenty wysuwane przeciwko SI – twier-
dzenia limitacyjne.

EK_3, EK_5
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6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
B-learning wykorzystywany jest do publikowania prezentacji, linków do artykułów oraz materiałów dodatko-
wych.

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.
Na stronie WWW: http://amu.edu.pl/~p_lup (Zajęcia)
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III. Informacje dodatkowe

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania

Efekt
kształcenia

Treści
kształcenia

Sposoby prowadzenia za-
jęć umożliwiające osią-
gnięcie założonych efek-
tów kształcenia

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założo-
nego efektu kształcenia

EK_1 EK_02,
EK_03,
EK_05–07

wykład P – test końcowy
F – dyskusja podczas zajęć, wyjściówki

EK_2 EK_01,
EK_02,
EK_05–07

wykład P – test końcowy
F – dyskusja podczas zajęć, wyjściówki

EK_3 EK_03,
EK_07–10

wykład P – test końcowy
F – dyskusja podczas zajęć, wyjściówki

EK_4 EK_03–
EK_08

wykład P – test końcowy
F – dyskusja podczas zajęć, wyjściówki

EK_5 EK_04,
EK_05,
EK_07–10

wykład P -– test końcowy
F – dyskusja podczas zajęć, wyjściówki

Przykładowe pytania z testu końcowego:

(a) Mark Polish mathematicians who deciphered the mathematical basis of German Enigma.

– Marian Rejewski, Kazimierz Ajdukiewicz, Alfred Tarski
– Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygalski
– Alfred Tarski, Henryk Zygalski, Kazimierz Ajdukiewicz

(b) The Total Turing test (TTT) demands that for investigating intelligent artificial cognitive systems we sho-
uld focus on types of such cognitive systems and employ long term evolutionary criterion of intelligence.
true; false

(c) Describe strong and weak AI. How this distinction refers to the Chinese room argument.

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczy-
cielem

30

Praca własna studenta Przygotowanie do zajęć – 10
Praca własna studenta Przygotowanie do testu końcowego – 20
Praca własna studenta Zapoznawanie się z tekstami źródłowymi – 15
Praca własna studenta Zapoznawanie się z literaturą przedmiotu – 25
SUMA GODZIN 100
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)
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3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe

(a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich – 1

(b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak
zajęcia laboratoryjne i projektowe – 0
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4. Kryteria oceniania

Część zajęć (10) zakończy się wyjściówką obejmującą materiał omawiany na tych zajęciach (wliczając w to
ewentualne zadane lektury). Za wyjsciówkę można otrzymać maksymalnie 1 punkt.

Test końcowy (pisemny) obejmuje całość materiału przedstawionego w czasie zajęć. Maksymalna liczba
punktów do zdobycia na teście to 20. Na test będą składały się zarówno pytania otwarte jak i zamknięte.
Uwaga: punkty zgromadzone z wyjściówek wliczają się do sumy punktów z egzaminu.

Ocena końcowa wyznaczana jest przez następującą skalę:

punkty ocena
10–11 3,0
12–13 3,5
14–15 4,0
16–17 4,5
18 i więcej 5,0
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