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WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 
z siedzibą w Poznaniu 

 
 

 

 

 

SYLABUS PRZEDMIOTU: 

Nazwa przedmiotu: Psychologia mediów 

Kod przedmiotu: B.12.1 F 

Osoba odpowiedzialna 
za przedmiot: 

Dr Maciej PALUCH 

Osoby prowadzące 
zajęcia: 

Dr Maciej PALUCH 
Mgr Natalia WILKOWSKA  

Wydział: Nauk Społecznych w Giżycku 

Kierunek: Psychologia 

Poziom kształcenia: Studia I stopnia 

Specjalność: Nie dotyczy 

Semestr realizacji 
przedmiotu: 

5 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Wprowadzenie do socjologii 

 

Wymagania wstępne: 

Student powinien posiadać wiedzę z przedmiotów wprowadzających, 
podstawowe kompetencje społeczne oraz umiejętności: rozumienia, 
wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów; wykorzystywania 
wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania 
problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacji; 
komunikowania się w języku ojczystym zarówno w mowie i w piśmie; 
umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi; wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej 
analizy informacji oraz umiejętności pracy zespołowej. 

Liczba godzin  
zajęć dydaktycznych 

Rodzaje / forma zajęć 

Stacjonarne  Niestacjonarne 
BK 

N Σ 

BK 

N Σ 

semestr nr 5 
W 

C  
K W 

C 
K 

S T S T 

- - - - - - 8 6 6 5 25 50 
Oznaczenie rodzaju zajęć:  
BK - zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem, N - zajęcia realizowane bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela 
ze studentem 

Oznaczenie form zajęć:  
W - wykład, C - ćwiczenia praktyczne (S - realizowane w sali, T - – z możliwością realizacji poza salą, w miejscach służących nabywaniu 
umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych), K - zajęcia realizowane w postaci: egzaminów, instruktaży, konsultacji, narad, zaliczeń, itp. 

 

Efekty uczenia się: 

Symbol 
(odniesienie 

do) 
EPK/EKK/ESK1 

Sposób weryfikacji 
efektów uczenia się 

(forma zaliczeń) 

Wiedza2:   

 
1 EPK/EKK/ESK – efekty podstawowe uczenia się/efekty kierunkowe uczenia się /efekty specjalnościowe uczenia się 

(w zależności od semestru, na którym prowadzony jest przedmiot) 
2 W odniesieniu do praktyk zawodowych w sylabusie nie ujmuje się efektów uczenia się z zakresu wiedzy. 

 

A K C E P T U J Ę 
DZIEKAN 

 
 

……………..……………………… 
 (pieczęć data i podpis) 
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1 ma zaawansowaną wiedzę o psychologicznym 
oddziaływaniu mediów na jednostki i grupy 
społeczne.  

K_W07 Zaliczenie pisemne,  

2 zna i rozumie zagadnienia dotyczące społecznych 
aspektów zachowania człowieka, uwzględniając 
różnorodne czynniki osobowościowe, środowiskowe i 
organizacyjne oraz oddziaływanie mediów 

K_W12 Zaliczenie pisemne, 
odpowiedzi ustne, 
zaliczenie ćwiczeń 

3 zna i rozumie różnorodne techniki manipulacji 

społecznej oraz sposoby wywierania wpływu na 

innych  w sferze mediów i polityki. 

K_W13 Zaliczenie pisemne, 
odpowiedzi ustne, 
zaliczenie ćwiczeń 

Umiejętności:   

1 Potrafi identyfikować i interpretować psychologiczne 
zjawiska i psychologiczne procesy społeczne w 
obszarze mediów. 

K_U01 Aktywność, odpowiedzi 
ustne na ćwiczeniach 

2 Potrafi dokonać analizy i wykorzystać umiejętności w 
zakresie psychologii mediów, szczególnie techniki 
perswazji i  manipulacji psychologicznej oraz 
sposoby wywierania wpływu na innych 

K_U12 Zajęcia terenowe, 
aktywność, praca 
grupowa i indywidualna, 
analiza materiałów 
medialnych 

3 Umie posługiwać się aparatem pojęciowym  z 
zakresu psychologii mediów; umie pozyskać i ocenić 
materiały medialne, jak również potrafi analizować 
oddziaływania środków przekazu.   

K_U20 Zajęcia terenowe, 
aktywność, praca 
grupowa i indywidualna, 
analiza materiałów 
medialnych 

Kompetencje społeczne:   

1 jest przygotowany do stosowania zasad etycznego 
postępowania; dostrzega i formułuje problemy 
moralne i dylematy etyczne związane z procesem 
odbioru przekazu medialnego. 

K_K04 Zajęcia terenowe, 
dyskusje i debaty, 
stosowna postawa 

2 Przekonuje, negocjuje, przekazuje własne poglądy 
dotyczące problemów związanych z psychologią 
mediów   
 

K_K03 Zajęcia terenowe, 
dyskusje i debaty, 
stosowna postawa 

Metody 
dydaktyczne: 

Wykład konwersatoryjny, case study, pokaz, dyskusja 

praca w grupach, zadania dydaktyczne/problemowe, metody problemowe, zajęcia 
terenowe, burza mózgów 

e-learning, studiowanie literatury 

Konsultacje 

Treści kształcenia (program wykładów i pozostałych zajęć) 
Liczba 
godzin 

S N 

Wykłady: 

1 
Wykład 1: Psychologia reklamy  
Zagadnienia: Psychologia postrzegania a nowe formy reklamy, techniki manipulacji 
społecznych w reklamie, psychomanipulacje w reklamie. 

- 1 

2 
Wykład 2: Psychologia marketingu   
Zagadnienia: Neuromarketing i tworzenie przekazów perswazyjnych, zastosowanie narzędzi 
i metod psychologicznych w Public Relations i kreowaniu wizerunku. 

- 1 

3 

Wykład3 : Media a psychologia społeczna  
Zagadnienia: Reprezentacje grup społecznych w mediach.. Agresja, uprzedzenia, 
zachowania prospołeczne w kontekście mediów i sposobów ich wykorzystywania. Wpływ 
mediów na styl i język komunikacji oraz sposób porozumiewania się. iGeneration (iPod, iPad, 
iPhone, iTunes) jako zjawisko społeczne. Rozrywka medialna jako przedmiot badań 
psychologicznych. Nowe zjawiska psychospołeczne a tradycyjne pojęcia i metody badawcze 
psychologii.  

- 2 

4 Wykład 4 : Psychologia polityczna  - 2 
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Zagadnienia: Media w służbie polityki. Psychomanipulacje w polityce. Budowanie wizerunku 
polityka lub partii politycznej w mediach.  

5 
Wykład 5: Neuropsychologia mediów  
Zagadnienia: neuropsychologiczne aspekty tworzenia i odbioru przekazów medialnych.  

- 2 

                                                                                                                                             RAZEM: - 8 

Ćwiczenia praktyczne: 

Ćwiczenia realizowane w sali (C/S): 

1 
Ćwiczenie 1: Uzależnienie od mediów  
Zagadnienia: formy uzależniania, rodzaje terapii – analiza przykładów i praktyczne zadania 
terapeutyczne. 

- 2 

2 
Ćwiczenie 2:  Psychologia wpływu, perswazji i propagandy  
Zagadnienia: zasady, techniki, rozpoznawanie. 

- 2 

3 

Ćwiczenie 3: Społeczna psychologia Internetu  
Zagadnienia: Podstawa teoretyczna do opisu zjawisk społecznych w sieci, strukturalne 
własności sieci społecznych a ich dynamika w kontekście Internetu, procesy 
rozprzestrzeniania się innowacji na poziomie lokalnym i globalnym sieci społecznych, wpływ 
społeczny w sieci. 

- 2 

Ćwiczenia realizowane w terenie (C/T)3 

Opis zajęć realizowanych w terenie: Media a zachowania prospołeczne w wybranych 
instytucjach medialnych. Wpływ mediów na osobowość i funkcjonowanie. Metody 
stosowane w psychologicznych badaniach użytkowników mediów.  
kampanie społeczne, uwrażliwianie, kopiowanie zachowań, profilaktyka zdrowotna. Postawy, 
osobowość, wartości i zachowanie a wpływ mediów – zajęcia w wybranych instytucjach 
medialnych. Przykłady podejść  badawczych. 
Miejsce odbywania się zajęć w terenie: Redakcja lokalnego portalu informatycznego lub 
czasopisma 
Warunki zaliczenia: Sprawozdanie 

- 6 
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Opis godzin zajęć w formie: konsultacje, instruktarze, narady, seminaria, egzaminy, zaliczenia 
(godziny K) 

Forma realizacji zajęć 
Studenci w grupach wraz z wykładowcą przygotowują się do udziału w zajęciach terenowych. 
Omawiają ich planowany przebieg, postawione cele i zadania. Po odbytych zajęciach 
grupy studenckie przedstawiają wykładowcy i omawiają sprawozdanie z przebiegu zajęć 
terenowych. Przedstawiają praktyczne wnioski wynikające z przeprowadzonych zajęć. 
Studenci uczestniczą w konsultacjach dotyczących przygotowania prac pisemnych na zaliczenie 
zająć w formie praktycznej bez bezpośredniego kontaktu   

- 5 

Opis godzin zajęć w formie praktycznej bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem  

Forma kształcenia (np. projekt, e-learning): e-learning, studiowanie literatury 
Liczba godzin: przynajmniej 60% godzin zajęć realizowanych bez bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem 

Założenia: zapoznanie się z materiałami umieszonymi na platformie dotyczącymi zagadnień z 
wybranych tematów, dla osób chętnych – próba udzielenia odpowiedzi na pytania pojawiające w 
materiałach w ramach platformy.  
Warunki zaliczenia: Praca pisemna zostanie opracowana przez studentów – w przypadku 
studentów ubiegających się o ocenę celującą będzie to praca indywidualna w pozostałych 
przypadkach będzie to praca grupowa – podział grupy proporcjonalne w stosunku do ilości osób 
w grupie. Praca musi poruszać aktualne zagadnienia z zakresu problematyki przedmiotu a także 
proponować rozwiązania danego zagadnienia lub problemu. Musi odpowiadać wymogą 
formalnym uczelni w zakresie sporządzania prac dyplomowych czyli zarówno w kwestii 
przypisów, strony tytułowej, spisu treści, podziału formalnego pracy na rozdziały i podrozdziały, 
formalnych wyznaczników dotyczących czcionki i odstępów a także bibliografii i pozostałych 
wykazów. Brak jakiegokolwiek elementu formalnego pracy obniża ocenę z pracy o pół stopnia. 
Ocenę pod względem merytorycznych dokonuje się na podstawie treści oraz sposobu ujęcia 
poruszanego zagadnienia w pracy. Praca winna być oddana w terminie – na ostatnich zajęciach z 

- 15 

 
3 Należy je uwzględnić w przypadku, gdy plan studiów uwzględnia zajęcia realizowane w terenie. 
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prowadzonego przedmiotu 

Forma zaliczenia przedmiotu: 
(egzamin (ustny/pisemny)/zaliczenie z 
oceną)4 

 
Zaliczenie z oceną 

Potwierdzanie poziomu osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się (warunki zaliczenia) 

Zaliczenie z oceną (ćwiczenia) 

Nr 
efektu 
uczenia 
się5 

Sposób 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(forma zaliczeń)6 

Kryteria oceny osiągnięcia danego efektu 
uczenia się (tj. określenie wymagań na 
poszczególne oceny (6,0; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 
3,0; 2,0)  

Forma dokumentu do 
złożenia w dziekanacie 
Wydziału 

Wiedza: 

1 Odpowiedzi ustne 
na zajęciach, praca 
zaliczeniowa, 
obecność na 
zajęciach, 
aktywność 
studenta 

6.0. 
- student  powinien wykazać się  
ponadprzeciętną wiedzą w zakresie 
przedmiotu, 
- powinien wykazywać się ponadprzeciętną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić indywidualną pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu 
5.0. 
- student  powinien wykazać się  bardzo dobrą  
wiedzą w zakresie przedmiotu, 
- powinien wykazywać się wyraźną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu 
4.5. 
- student  powinien wykazać się  dobrą wiedzą 
w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dobrą aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu, 
4.0. 
- student  powinien wykazać się  dobrą wiedzą 
w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dobrą aktywnością, 

Prace zaliczeniowe  
Lista obecności, 
Lista aktywności, 
Lista ocen 

 
4 W odniesieniu do formy egzaminu należy precyzyjnie określić jego formę, tj. ustny czy pisemny. 
5 Nr efektu uczenia się odnosi się do efektów uczenia się wyszczególnionych w tabeli z efektami uczenia się na s. 1-2. 
6 Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia osiągnięcia żadnego efektu. Jest warunkiem przystąpienia do 

zaliczenia ćwiczeń. 
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- powinien być obecny na 90% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i rozwiązania 
problemów w zakresie zaliczanego przedmiotu 
3.5. 
- student  powinien wykazać się  dostateczną 
wiedzą w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dostateczną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na 80% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę z zakresu 
zaliczanego przedmiotu. 
3.0. 
- student  powinien wykazać się  dostateczną 
wiedzą w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dostateczną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na 70% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą dostateczną wiedzę z zakresu 
zaliczanego przedmiotu. 
2.0. 
- brak wykazywania się jakąkolwiek wiedzą 
dotyczącą problematyki przedmiotu, 
- brak aktywności, 
- brak oddania pracy zaliczeniowej, 
- obecność na zajęciach poniżej 70% 

wszystkich zajęć. 

2 Odpowiedzi ustne 
na zajęciach, praca 
zaliczeniowa, 
obecność na 
zajęciach, 
aktywność 
studenta 

6.0. 
- student  powinien wykazać się  
ponadprzeciętną wiedzą w zakresie 
przedmiotu, 
- powinien wykazywać się ponadprzeciętną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić indywidualną pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu 
5.0. 
- student  powinien wykazać się  bardzo dobrą  
wiedzą w zakresie przedmiotu, 
- powinien wykazywać się wyraźną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu 
4.5. 
- student  powinien wykazać się  dobrą wiedzą 
w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dobrą aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 

Prace zaliczeniowe  
Lista obecności, 
Lista aktywności, 
Lista ocen 
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zajęciach, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu, 
4.0. 
- student  powinien wykazać się  dobrą wiedzą 
w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dobrą aktywnością, 
- powinien być obecny na 90% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i rozwiązania 
problemów w zakresie zaliczanego przedmiotu 
3.5. 
- student  powinien wykazać się  dostateczną 
wiedzą w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dostateczną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na 80% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę z zakresu 
zaliczanego przedmiotu. 
3.0. 
- student  powinien wykazać się  dostateczną 
wiedzą w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dostateczną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na 70% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą dostateczną wiedzę z zakresu 
zaliczanego przedmiotu. 
2.0. 
- brak wykazywania się jakąkolwiek wiedzą 
dotyczącą problematyki przedmiotu, 
- brak aktywności, 
- brak oddania pracy zaliczeniowej, 
- obecność na zajęciach poniżej 70% 

wszystkich zajęć. 

Umiejętności: 

1 Odpowiedzi ustne 
na zajęciach, 
obecność na 
zajęciach, 
aktywność 
studenta 

6.0. 
- student  powinien wykazać się  
ponadprzeciętną wiedzą w zakresie 
przedmiotu, 
- powinien wykazywać się ponadprzeciętną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić indywidualną pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu 
5.0. 
- student  powinien wykazać się  bardzo dobrą  
wiedzą w zakresie przedmiotu, 
- powinien wykazywać się wyraźną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 

Lista obecności, 
Lista aktywności, 
Lista ocen 
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zajęciach, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu 
4.5. 
- student  powinien wykazać się  dobrą wiedzą 
w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dobrą aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu, 
4.0. 
- student  powinien wykazać się  dobrą wiedzą 
w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dobrą aktywnością, 
- powinien być obecny na 90% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i rozwiązania 
problemów w zakresie zaliczanego przedmiotu 
3.5. 
- student  powinien wykazać się  dostateczną 
wiedzą w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dostateczną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na 80% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę z zakresu 
zaliczanego przedmiotu. 
3.0. 
- student  powinien wykazać się  dostateczną 
wiedzą w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dostateczną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na 70% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą dostateczną wiedzę z zakresu 
zaliczanego przedmiotu. 
2.0. 
- brak wykazywania się jakąkolwiek wiedzą 
dotyczącą problematyki przedmiotu, 
- brak aktywności, 
- brak oddania pracy zaliczeniowej, 
- obecność na zajęciach poniżej 70% 

wszystkich zajęć. 

2 Odpowiedzi ustne 
na zajęciach, 
obecność na 
zajęciach, 
aktywność 
studenta 

6.0. 
- student  powinien wykazać się  
ponadprzeciętną wiedzą w zakresie 
przedmiotu, 
- powinien wykazywać się ponadprzeciętną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić indywidualną pracę zaliczeniową 

Lista obecności, 
Lista aktywności, 
Lista ocen 
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wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu 
5.0. 
- student  powinien wykazać się  bardzo dobrą  
wiedzą w zakresie przedmiotu, 
- powinien wykazywać się wyraźną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu 
4.5. 
- student  powinien wykazać się  dobrą wiedzą 
w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dobrą aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu, 
4.0. 
- student  powinien wykazać się  dobrą wiedzą 
w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dobrą aktywnością, 
- powinien być obecny na 90% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i rozwiązania 
problemów w zakresie zaliczanego przedmiotu 
3.5. 
- student  powinien wykazać się  dostateczną 
wiedzą w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dostateczną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na 80% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę z zakresu 
zaliczanego przedmiotu. 
3.0. 
- student  powinien wykazać się  dostateczną 
wiedzą w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dostateczną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na 70% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą dostateczną wiedzę z zakresu 
zaliczanego przedmiotu. 
2.0. 
- brak wykazywania się jakąkolwiek wiedzą 
dotyczącą problematyki przedmiotu, 
- brak aktywności, 
- brak oddania pracy zaliczeniowej, 
- obecność na zajęciach poniżej 70% 

wszystkich zajęć. 
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3 Odpowiedzi ustne 
na zajęciach, 
obecność na 
zajęciach, 
aktywność 
studenta 

6.0. 
- student  powinien wykazać się  
ponadprzeciętną wiedzą w zakresie 
przedmiotu, 
- powinien wykazywać się ponadprzeciętną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić indywidualną pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu 
5.0. 
- student  powinien wykazać się  bardzo dobrą  
wiedzą w zakresie przedmiotu, 
- powinien wykazywać się wyraźną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu 
4.5. 
- student  powinien wykazać się  dobrą wiedzą 
w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dobrą aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu, 
4.0. 
- student  powinien wykazać się  dobrą wiedzą 
w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dobrą aktywnością, 
- powinien być obecny na 90% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i rozwiązania 
problemów w zakresie zaliczanego przedmiotu 
3.5. 
- student  powinien wykazać się  dostateczną 
wiedzą w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dostateczną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na 80% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę z zakresu 
zaliczanego przedmiotu. 
3.0. 
- student  powinien wykazać się  dostateczną 
wiedzą w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dostateczną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na 70% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą dostateczną wiedzę z zakresu 

Lista obecności, 
Lista aktywności, 
Lista ocen 
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zaliczanego przedmiotu. 
2.0. 
- brak wykazywania się jakąkolwiek wiedzą 
dotyczącą problematyki przedmiotu, 
- brak aktywności, 
- brak oddania pracy zaliczeniowej, 
- obecność na zajęciach poniżej 70% 

wszystkich zajęć. 

Kompetencje społeczne: 

1 Odpowiedzi ustne 
na zajęciach, praca 
zaliczeniowa, 
obecność na 
zajęciach, 
aktywność 
studenta 

6.0. 
- student  powinien wykazać się  
ponadprzeciętną wiedzą w zakresie 
przedmiotu, 
- powinien wykazywać się ponadprzeciętną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić indywidualną pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu 
5.0. 
- student  powinien wykazać się  bardzo dobrą  
wiedzą w zakresie przedmiotu, 
- powinien wykazywać się wyraźną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu 
4.5. 
- student  powinien wykazać się  dobrą wiedzą 
w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dobrą aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu, 
4.0. 
- student  powinien wykazać się  dobrą wiedzą 
w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dobrą aktywnością, 
- powinien być obecny na 90% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i rozwiązania 
problemów w zakresie zaliczanego przedmiotu 
3.5. 
- student  powinien wykazać się  dostateczną 
wiedzą w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dostateczną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na 80% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 

Praca zaliczeniowa 
Lista obecności, 
Lista aktywności, 
Lista ocen 
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wykazującą aktualną wiedzę z zakresu 
zaliczanego przedmiotu. 
3.0. 
- student  powinien wykazać się  dostateczną 
wiedzą w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dostateczną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na 70% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą dostateczną wiedzę z zakresu 
zaliczanego przedmiotu. 
2.0. 
- brak wykazywania się jakąkolwiek wiedzą 
dotyczącą problematyki przedmiotu, 
- brak aktywności, 
- brak oddania pracy zaliczeniowej, 
- obecność na zajęciach poniżej 70% 

wszystkich zajęć. 

2 Odpowiedzi ustne 
na zajęciach, praca 
zaliczeniowa, 
obecność na 
zajęciach, 
aktywność 
studenta 

6.0. 
- student  powinien wykazać się  
ponadprzeciętną wiedzą w zakresie 
przedmiotu, 
- powinien wykazywać się ponadprzeciętną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić indywidualną pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu 
5.0. 
- student  powinien wykazać się  bardzo dobrą  
wiedzą w zakresie przedmiotu, 
- powinien wykazywać się wyraźną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu 
4.5. 
- student  powinien wykazać się  dobrą wiedzą 
w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dobrą aktywnością, 
- powinien być obecny na wszystkich 
zajęciach, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę i nowoczesne 
rozwiązania problemów w zakresie 
zaliczanego przedmiotu, 
4.0. 
- student  powinien wykazać się  dobrą wiedzą 
w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dobrą aktywnością, 
- powinien być obecny na 90% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 

Praca zaliczeniowa 
Lista obecności, 
Lista aktywności, 
Lista ocen 
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wykazującą aktualną wiedzę i rozwiązania 
problemów w zakresie zaliczanego przedmiotu 
3.5. 
- student  powinien wykazać się  dostateczną 
wiedzą w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dostateczną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na 80% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą aktualną wiedzę z zakresu 
zaliczanego przedmiotu. 
3.0. 
- student  powinien wykazać się  dostateczną 
wiedzą w zakresie problematyki przedmiotu, 
- powinien wykazywać się dostateczną 
aktywnością, 
- powinien być obecny na 70% zajęć, 
- sporządzić grupową pracę zaliczeniową 
wykazującą dostateczną wiedzę z zakresu 
zaliczanego przedmiotu. 
2.0. 
- brak wykazywania się jakąkolwiek wiedzą 
dotyczącą problematyki przedmiotu, 
- brak aktywności, 
- brak oddania pracy zaliczeniowej, 
- obecność na zajęciach poniżej 70% 

wszystkich zajęć. 

Ogólne 
wskazówki do 
warunków 
zaliczenia 
przedmiotu: 

• Warunki zaliczenia przedmiotu powinny być zgodne ze wskazanym w tabeli z 
efektami uczenia się (powyżej na s. 1-2) sposobem weryfikacji efektów 
uczenia się oraz formą zaliczenia przedmiotu.  

• Każdy sposób weryfikacji efektów uczenia się (formy zaliczeń) wskazany w 
sylabusie powinien być odpowiednio udokumentowany, a prace zaliczeniowe 
studentów (lub listy zagadnień/pytań w przypadku zaliczenia ustnego; listy 
aktywności itd.) wraz z listami obecności i uzasadnieniami wystawienia ocen 
(na pracach zaliczeniowych) potwierdzające właściwą weryfikację efektów 
uczenia się powinny być złożone w odpowiednim Wydziale.   

• W przypadku weryfikacji efektów uczenia się w postaci 
referatów/esejów/dłuższych prac pisemnych itp. należy w sylabusie podać ich 
temat/y. 

• Ocenę końcową z zaliczenia przedmiotu kończącego się egzaminem wylicza 
się na podstawie procentowego udziału oceny z ćwiczeń i egzaminu w ocenie 
końcowej. Ocena z ćwiczeń stanowi 40%, a ocena z egzaminu 60% oceny 
końcowej 

Literatura: 

Podstawowa (dostępna w bibliotece WSB/bibliotece): 

1. Piotrowski Andrzej (red. nauk.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Media a bezpieczeństwo, Wyd. 

WSB, 2012                                                                                     

2. red. Ogonowska A., Ptaszek G., Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy 

badawcze, Wyd. Impuls, Kraków 2013                                                               

3. Farysej J., Dębowska N., Web 2.0 szanse i zagrożenia, Poznań 2012                                       

4. Olchowski J., Mencel M. red., Internet jako narzędzie komunikacji globalnej, Poznań 2012 

5. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, 

Warszawa 2006. 

Uzupełniająca: 

1. Siemieniecki B., Manipulacja, media, edukacja. Toruń 2009 
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2. Znyk P., Propaganda. Współczesne oblicza. Technologia zabójstwa medialnego + DVD, Łask 2011 

Zalecana literatura dostępna jest również w polskich bazach e-czasopism i e-książek takich jak 

libra.ibuk.pl, epnp.pl, depot.ceon.pl, isip.sejm.gov.pl, journals.bg.agh.edu.pl, otworzksiazke.pl, polona.pl, 

google scholar, zasoby WBN oraz w bazach archiwalnych czasopism specjalistycznych udostępnianych w 

Internecie. Elektroniczną wersję materiałów dydaktycznych z wykładów i ćwiczeń, instrukcje i objaśnienia 

do zadań prowadzący mogą umieszczać na uczelnianej platformie e-learning (e-learning.wsb.net.pl). 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta:  
Obciążenie studenta [liczba godzin] 

S N 

udział w wykładach - 8 

udział w ćwiczeniach praktycznych realizowanych w sali 
(S) 

- 6 

udział w ćwiczeniach praktycznych realizowanych w 
terenie (T) 

- 6 

realizacja zajęć praktycznych w ramach godzin zajęć bez 
bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem7  
 (przynajmniej 60% godzin zajęć realizowanych bez 

bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem) 

- 15 

samodzielne studiowanie (przygotowanie do zajęć, 
egzaminów, zaliczeń itp.) w ramach godzin bez 
bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem (do 
40% godzin zajęć realizowanych bez bezpośredniego 
kontaktu nauczyciela ze studentem) 

- 10 

zajęcia realizowane w postaci: egzaminów, instruktaży, 
konsultacji, narad, zaliczeń, itp. 

- 5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 50 

Punkty ECTS za przedmiot: - 2 

Uwagi: 

 

 

 

 
7 Suma godzin zajęć praktycznych realizowanych bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem oraz 

przeznaczonych na samodzielne studiowanie studenta powinna stanowić 100% wszystkich godzin bez 

bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem określonych w planach studiów. 


