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Charakterystyka kierunku
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Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

59%

Nauki o zarządzaniu i jakości

19%

Informatyka techniczna i telekomunikacja

8%

Językoznawstwo

3%

Nauki o polityce i administracji

3%

Nauki prawne

2%

Psychologia

2%

Literaturoznawstwo

1%

Nauki socjologiczne

1%

Filozoﬁa

1%

Ekonomia i ﬁnanse

1%

Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Utworzenie kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna związane było z przeobrażeniami systemowymi w Polsce po
1989 r. a w szczególności z: transformacją polskiego rynku medialnego, w wyniku której obok sektora mediów publicznych
rozwijał się bardzo dynamicznie rynek mediów prywatnych, komercyjnych i społecznych - istotny wzrost liczby nowych
tytułów prasowych, stacji radiowych i telewizyjnych, a w późniejszym czasie mediów internetowych wymagał i wymaga nadal
kształcenia i profesjonalnego przygotowania kadr dla tych instytucji; rewolucją technologiczną w sektorze komunikacji
społecznej, w efekcie której wzrosło zapotrzebowanie na kształcenie kadr znających specyﬁkę mediów internetowych a w
następnym etapie mediów społecznościowych; rosnącą konkurencją i rywalizacją na rynku mediów oraz w innych sferach
rzeczywistości społecznej, profesjonalizacją i mediatyzacją życia politycznego, pociągających za sobą wzrost roli promocji,
reklamy i działań z zakresu public relations. Odpowiedzią na te wyzwania jest kształcenie na kierunku dziennikarstwo i
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komunikacja społeczna. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w sektorach medialnych, agencjach
reklamowych, agencjach Public Relations, domach mediowych, szeroko pojętej sferze zawodów okołomedialnych oraz w
obszarze komunikacji społecznej.
Na uczelni nie są prowadzone studia o podobnie zdeﬁniowanych celach i efektach.

Koncepcja kształcenia
Studia przygotowują do działalności w sferze komunikacji społecznej, są więc zgodne z określonymi w Misji UJ na lata 2014 2020 celami zachowania i transmisji dziedzictwa kulturalnego oraz określania nowych kierunków myślenia o społeczeństwie i
kulturze przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy. Specyﬁką studiów dziennikarskich jest ich usytuowanie na pograniczu
nauk społecznych oraz pragmatyki funkcjonowania dziennikarstwa i okołomedialnych instytucji z obszaru komunikacji
społecznej. Pociąga to za sobą wymóg zarówno dostarczenia studentom rzetelnej wiedzy o charakterze akademickim, jak i
przygotowania ich do realizacji zadań zawodowych. W związku z powyższym profesjonalne przygotowanie studentów odbywa
się w drodze: zajęć warsztatowych (np. pracownie prasowa, radiowa, telewizyjna, montaż dźwięku i obrazu, warsztat pracy
rzecznika, i inne); projektowych – umożliwiających studentom pracę nad własnymi projektami o charakterze kreatywnym
(np. technologie informacyjne, projektowanie komunikacji w Internecie, i in.); dostosowania formuły zajęć akademickich do
potrzeb przygotowania zawodowego studentów (ze względu na praktyczny charakter studiów, sylabusy części przedmiotów
akademickich, prowadzone w trybie konwersatoryjnym lub łącząc wykład z konwersatorium, kształtowane są w sposób
przewidujący aplikowalność praktyczną wiedzy, np. nauka o komunikowaniu, gatunki dziennikarskie itp.)
Absolwenci muszą być wyposażeni w zaawansowaną, teoretyczną wiedzę o faktach, procesach, zjawiskach i obiektach ze
sfery komunikacji społecznej i mediów, jak również poznać szczegółowe, praktyczne jej zastosowania w pracy zawodowej.
Muszą być zdolni do samodzielnego identyﬁkowania problemów i dylematów profesjonalnych i etycznych, ich samodzielnego
rozwiązywania w oparciu o wiedzę naukową, w sposób odpowiedzialny i oparty na kodeksach aksjologicznych i poczuciu
odpowiedzialności za słowo i za jakość środowiska komunikacyjnego ludzi. Program studiów na kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna realizowany jest w odpowiedzi na te wyzwania. Jego podstawę stanowi proces dydaktyczny
realizowany przy współpracy z redakcjami prasowymi, radiowymi, telewizyjnymi, portalami internetowymi, reklamowymi i PR
oraz administracją publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Celem studiów jest
ukształtowanie przyszłych dziennikarzy i pracowników sfery okołomedialnej jako jednostek otwartych, tolerancyjnych,
kreatywnych i odpowiedzialnych za swoje działania w sferze publicznej, przygotowanych do pracy w wyżej wymienionych
instytucjach. Ze względu na praktyczny proﬁl kształcenia, większość zajęć odbywa się w formie warsztatowej i prowadzona
jest przez własnych, etatowych, jak i zewnętrznych specjalistów/praktyków z zakresu dziennikarstwa, reklamy, promocji i PR,
nowych mediów i komunikacji politycznej. Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mają unikatowe możliwości
dodatkowego doskonalenia swoich kompetencji i umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w wielu przedsięwzięciach
instytutowych oraz wydziałowych. Stanowią oni trzon redakcji uniwersyteckiego radia UJOT FM, wydziałowej telewizji UJOT
TV, uczestniczą w organizacji ogólnopolskiego studenckiego plebiscytu na najlepszych dziennikarzy „MediaTory” oraz
ogólnopolskiego konkursu fotograﬁcznego „Głębia Spojrzenia”. Biorą udział w przygotowywanych specjalnie dla nich
corocznych warsztatach organizowanych przez redaktorów francuskiego dziennika „Ouest France” oraz Onetu. Aktywnie
działają w Kole Naukowym IDMiKS. Zajęcia prowadzone są w grupach, z wykorzystaniem metod aktywizujących, przy użyciu
własnej infrastruktury technicznej. Na uwagę zasługuje m.in.: 1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i internetu w pracy
na zajęciach, dzięki czemu studenci kształtują umiejętności dotyczące skutecznego użycia takich narzędzi w działaniach
indywidualnych i grupowych (np. coworking online przy pomocy platformy Pegaz oraz mediów społecznościowych). 2.
Opanowanie licznych narzędzi internetowych służących do analizy i obróbki danych, projektowania komunikacji,
przygotowania materiałów wizualnych i audiowizualnych (np. AnswerThePublic, narzędzia Google, Canva, Crello, Piktochart).
3. Opanowanie narzędzi umożliwiających przygotowanie emisyjnej/publikacyjnej jakości materiałów (np. studio radiowe,
studio telewizyjne, urządzenia mobilne: kamery, aparaty fotograﬁczne, mikrofony; profesjonalne oprogramowanie do
montażu audio i wideo oraz przygotowania materiałów wizualnych i DTP – np. Photoshop, InDesign). 4. Doskonalenie
kompetencji społecznych i umiejętności specjalistycznych (negocjacje, współpraca w grupie, konsultacje społeczne,
crowdsourcing i crowdfounding) wynikające z podjęcia współpracy z podmiotami I, II i III sektora, a także działań
zintegrowanych wewnątrz jednostki – wsparcie działań organizacji studenckich w ramach zajęć (np. MediaTory, Głębia
Spojrzenia). 5. Rozwijanie umiejętności stosowania grywalizacji w pracy własnej oraz w projektowanych działaniach w
ramach zajęć, wewnątrz instytucji i we współpracy z innymi podmiotami.
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Cele kształcenia
1. Dostarczenie zaawansowanej wiedzy ogólnej o teoriach, procesach, zjawiskach, obiektach i faktach z dziedziny
komunikacji społecznej i mediów oraz zależnościach między nimi, w kontekście ekonomicznym, prawnym, społecznym,
kulturowym, technologicznym, językowym i innych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym oraz ich powiązaniach z
innymi dziedzinami.
2. Dostarczenie zaawansowanej wiedzy o metodach i narzędziach badania, analizy i interpretacji faktów, procesów, zjawisk i
obiektów z dziedziny komunikacji społecznej i mediów.
3. Dostarczenie praktycznej wiedzy o wybranych zagadnieniach z dziedziny komunikacji społecznej i mediów, w tym m.in.
dziennikarstwa, zarówno w tradycyjnych, jak i nowych mediach, promocji i reklamy, komunikacji politycznej.
4. Zapoznanie z podstawowymi dylematami współczesnej cywilizacji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i
nowych technologii komunikacyjnych.
5. Przygotowanie do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych z dziedziny komunikacji społecznej i mediów
poprzez umiejętne i twórcze wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji oraz właściwy dobór metod i narzędzi
badawczych, w tym zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
6. Przygotowanie do efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy w wykonywaniu zadań typowych dla zawodów
medialnych i okołomedialnych.
7. Wypracowanie umiejętności kompetentnego komunikowania się z otoczeniem, w tym aktywnego udziału w debacie.
8. Posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
9. Przygotowanie do samodzielnego uczenia się oraz współdziałania z innymi osobami w ramach pracy zespołowej.
10. Wypracowanie krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy z zakresu komunikacji społecznej i mediów.
11. Przygotowanie do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych i zawodowych, myślenie i działanie w sposób
przedsiębiorczy.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna należy do grupy kierunków strategicznych z punktu widzenia rozwoju
społecznego i gospodarczego kraju, w szczególności z perspektywy wyzwań społeczeństwa informacyjnego oraz rynków
medialnych i okołomedialnych w wymiarach lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym. Wzrastająca rola mediów oraz
znaczenie przemysłów opartych na nowych technologiach pozyskiwania, przetwarzania, dystrybucji informacji w połączeniu z
postępującą mediatyzacją różnych sfer rzeczywistości społecznej, w warunkach profesjonalizacji, komercjalizacji i
narastającej konkurencji, czyni kształcenie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna nie tylko kluczowym
elementem edukacji uniwersyteckiej, jest także odpowiedzią na potrzeby społeczne i gospodarcze oraz wyzwania rynku
pracy.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Program i efekty uczenia się na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna opracowane zostały z uwzględnieniem
potrzeb społeczno-gospodarczych oraz rynku pracy. Pracodawcy w sektorach medialnych i okołomedialnych wymagają
bowiem od swoich pracowników zaawansowanej wiedzy i kompetencji m.in. w zakresie struktury rynku mediów,
funkcjonowania organizacji medialnych i instytucji politycznych, prawa autorskiego, umiejętności w zakresie zarządzania
projektami, przygotowania materiałów dla różnych mediów, w tym szczególnie nowych mediów, projektowania i realizacji
kampanii medialnych, komercyjnych i społecznych, zarządzania informacją, kompetencji w zakresie krytycznej oceny
organizacji, zarządzania przedsięwzięciami, wiedzy z zakresu nowych trendów w mediach i rozwoju technologii
komunikacyjnych. W społeczeństwie i gospodarce opartych na nowoczesnych technologiach komunikacyjnych i
informacyjnych szczególnego znaczenia nabiera umiejętność pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł informacji, krytycznej
oceny tych źródeł, efektywnego ich wykorzystania. Istotne jest również samodzielne identyﬁkowania problemów i ich
rozwiązywanie w oparciu o wiedzę naukową i ekspercką, a także przedsiębiorczość oraz kreatywność w realizacji zadań i
przedsięwzięć zawodowych, często pod presją czasu i w trudnych do przewidzenia okolicznościach. Cenioną kompetencją
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staje się także umiejętność komunikacji z otoczeniem i nawiązywania kontaktów społecznych. Program studiów na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna realizowany jest w odpowiedzi na te wyzwania. Zgodność z potrzebami społecznogospodarczymi oraz rynku pracy potwierdzają interesariusze zewnętrzni, którzy opiniują program studiów, a następnie
informują Instytut o działaniach studentów/absolwentów podejmujących u nich pracę. Interesariuszami zewnętrznymi IDMiKS
są: redakcje, agencje reklamowe, agencje PR, instytucje badawcze i stowarzyszenia. Także ostatnia analiza karier, jaką
otrzymał IDMiKS w roku akademickim 2012/13 (dotyczyła okresu pięciu lat) wskazała na co najmniej 75 proc. absolwentów
zatrudnionych w mediach, branżach okołomedialnych i profesjach związanych z komunikowaniem, co zasadniczo potwierdza
korelację efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi i prawidłowość struktury programu studiów.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Projekty realizowane przez pracowników Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej ﬁnansowane ze środków
zewnętrznych:
Agnieszka Hess (reprezentant Polski) - Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of
Mediated Political Populism for Democratic Politics COST (European Corporation in Science and Technology) - 2014–2019
Agnieszka Hess - EUvox 2014 ZDA (Centre for Democracy Studies Arau), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - 2014
Agnieszka Hess D3- EUvox 2015 ZDA (Centre for Democracy Studies Arau), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie- 2015
Michał Bukowski - Analiza mediów publicznych misja, plany programowe I sprawozdania ﬁnansowe. Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji - 2015
Małgorzata Lisowska-Magdziarz - Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego. Projekt wspólny Wydziału Zarządzania i Kom.
Społecznej UJ oraz Gminy Miejskiej Kraków - 2015-2018
Małgorzata Winiarska-Brodowska - Im Spiegel der Medien: Unternehmertum von Frauen und Männern in der deutschen und
polnischen Presse – Images im Wandel. Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - 2014-2017
Marcin Pielużek- Wartości polskiego nacjonalizmu. Językowy obraz świata nacjonalistów w publikacjach oﬁcjalnych oraz
pismach drugiego i trzeciego obiegu SPD. NCN - 2013–2016
Jarosław Flis - Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r. Grant NCN - 2015–2017
Magdalena Hodalska - Fears and Anxieties in the 21st Century Oxford Mansﬁeld College, Inter-Disciplinary. Net 2014–2016
Beata Klimkiewicz - Pilot Implementation of the Media Pluralism Monitor. Projekt ﬁnansowany przez Komisję Europejską i
realizowany przez Instytut Uniwersytetu Europejskiego - 2015–2017.
Projekty (z)realizowane przez pracowników Instytutu ﬁnansowane w ramach Działalności Statutowej w latach 2017-2018:
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Medialne i społeczne uwarunkowania polaryzacji politycznej.
Kierownik: dr Michał Bukowski. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Hess, dr hab. Agnieszka Szymańska, dr hab. Jarosław
Flis, mgr Krzysztof Nowak, dr hab. Dominika Kasprowicz
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Unia Europejska jako przestrzeń badań komunikologicznych.
Kierownik: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Szymańska
Polityka medialna i prawo mediów => Polityka medialna z perspektywy użytkownika mediów. Kierownik: dr hab. Beata
Klimkiewicz. Pozostali uczestnicy: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska.
Opinia publiczna i strategie komunikowania => Globalne strategie komunikowania: globalizacja versus regionalizacja opinii
publicznej. Kierownik: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas. Pozostali uczestnicy: dr hab. Andrzej Nowosad, dr Teresa
Sławińska, dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia.
Nowe media => Nowe media – nowe wzorce komunikowania. Kierownik: dr hab. Maria Nowina Konopka. Pozostali
uczestnicy: dr hab. Magdalena Szpunar.
Gatunki i formy medialne => Intermedialne przestrzenie dziennikarstwa i sztuk pięknych (ze szczególnym uwzględnieniem
literatury). Kierownik: dr hab. Andrzej Kaliszewski. Pozostali uczestnicy: dr Magdalena Hodalska, dr Edyta Żyrek-Horodyska
Analiza semiotyki mediów => Tematyczna i formalna analiza mediów rozrywkowych oraz wytworów kultury popularnej
(kontynuacja). Kierownik: dr hab. Wojciech Kajtoch. Pozostali uczestnicy: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, dr Monika
Wawer, dr Marcin Pielużek, mgr Agnieszka Całek.
Język, wartości, przekaz w mediach => Prawda w mediach – język, wartości, przekaz. Kierownik: prof. dr hab. Maciej Kawka
Analiza semiotyki mediów => Opowieści transmedialne w kulturze partycypacji. Kierownik – młody naukowiec: dr Agnieszka
Całek
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Strategie komunikacyjne małopolskich gmin w oczach ich
włodarzy. Kierownik – młody naukowiec: mgr Krzysztof Nowak
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Medialne i społeczne uwarunkowania polaryzacji politycznej.
Kierownik: dr hab. Dominika Kasprowicz. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Hess, dr hab. Agnieszka Szymańska, dr hab.
Jarosław Flis, mgr Krzysztof Nowak.
Analiza semiotyki mediów => Transmedialność, komunikacja wielomodalna, hybrydyczność gatunkowa: ewolucja zawartości
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mediów w kontekście konwergencji. Kierownik: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ. Pozostali uczestnicy: dr hab.
Wojciech Kajtoch, dr Monika Wawer, dr Agnieszka Całek.
Gatunki i formy medialne => Reporterki. Reportaż wojenny i korespondencja wojenna z kobiecej perspektywy. Kierownik: dr
hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ. Pozostali uczestnicy: dr Edyta Żyrek-Horodyska.
Opinia publiczna i strategie komunikowania => Portale informacyjne i ich pozycjonowanie się w komunikacji publicznej - w
stronę wojny informacyjnej. Kierownik: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas. Pozostali uczestnicy: dr hab. Andrzej Nowosad, dr
hab. Weronika Świeczyńska-Głownia.
Polityka medialna i prawo mediów => Europejska sfera publiczna w kontekście relacji pomiędzy mediami a polityką.
Kierownik: dr hab. Beata Klimkiewicz. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Szymańska, dr Małgorzata WiniarskaBrodowska.
Język, wartości, przekaz w mediach => Dziennikarstwo traumy, trauma dziennikarzy Kierownik: dr Magdalena Hodalska.
Pozostali uczestnicy: dr Teresa Sławińska.
Gatunki i formy medialne => Mapy i terytoria. Wokół reportażowych kartograﬁi przestrzeni. Kierownik – młody naukowiec: dr
Edyta Żyrek-Horodyska
Spis wybranych monograﬁi pracowników IDMiKS za lata 2016-2018:
M. Bukowski, J. Flis, A. Hess, A. Szymańska, Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach
samorządowych 2014, Kraków 2016.
T. Sławińska, Mariaż druku i cyfryzacji na francuskim rynku prasowym, Kraków 2016.
K. Gad, Polska e-marka narodowa, Kraków 2016.
W. Kajtoch, Szkice językoznawczo-prasoznawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
W. Kajtoch, Bracia Strugaccy. Wydanie drugie, uzupełnione. wyd. Solaris, Stawiguda 2016.
Komunikowanie o nauce, red. Edyta Żyrek-Horodyska, Magdalenia Hodalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2016.
Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, red. Weronika Świerczyńska-Głownia, Teresa Sławińska,
Magdalena Hodalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
Inter-Disciplinary Press, Edited by Magdalena Hodalska, Catalin Ghita, Izabela Dixon, Oxford, United Kindom, 2016.
Weronika Świerczyńska, Działalność programowa telewizji publicznej. Kluczowe determinanty programowania i dystrybucja
oferty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Ewa Bogacz-Wojtanowska, Agnieszka Hess, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Małgorzata Lendzion, Krzysztof Nowak, Dialog
obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów, Nowy Targ – Kraków
2017, Wydanie 2
Magdalena Hodalska, Trauma dziennikarzy dziennikarstwo traumy, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Maria Nowina Konopka, Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2017
red. Agnieszka Szymańska, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Agnieszka Hess, Metody badań medioznawczych i ich
zastosowanie, Wydawnictwo IDMiKS, Kraków 2018
Magdalena Szpunar, Imperializm kulturowy Internetu, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Fandom dla początkujących. Część II: Tożsamość i twórczość, Instytut Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

Związek badań naukowych z dydaktyką
W obrębie przedmiotów obowiązkowych związek modułów z prowadzonymi badaniami kształtuje się na poziomie 80 ECTS
Projekty realizowane przez pracowników Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej ﬁnansowane ze środków
zewnętrznych:
Agnieszka Hess (reprezentant Polski) - Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of
Mediated Political Populism for Democratic Politics COST (European Corporation in Science and Technology) - 2014–2019.
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Przedmioty: Komunikowanie polityczne
Agnieszka Hess - EUvox 2014 ZDA (Centre for Democracy Studies Arau), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - 2014.
Przedmioty: Komunikowanie polityczne, Nowe media a polityka, Marketing polityczny.
Agnieszka Hess - EUvox 2015 ZDA (Centre for Democracy Studies Arau), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie- 2015.
Przedmioty: Komunikowanie polityczne, Nowe media a polityka, Marketing polityczny.
Michał Bukowski - Analiza mediów publicznych misja, plany programowe I sprawozdania ﬁnansowe) Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji - 2015. Przedmioty: Media w Polsce.
Małgorzata Lisowska-Magdziarz - Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego Projekt wspólny Wydziału Zarządzania i Kom.
Społecznej UJ oraz Gminy Miejskiej Kraków - 2015-2018. Przedmioty: Strategie komunikacyjne instytucji obywatelskich.
Magdalena Hodalska - Fears and Anxieties in the 21st Century Oxford Mansﬁeld College, Inter-Disciplinary. Net 2014–2016.
Przedmioty: Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów.
Beata Klimkiewicz - Pilot Implementation of the Media Pluralism Monitor Projekt ﬁnansowany przez Komisję Europejską i
realizowany przez Instytut Uniwersytetu Europejskiego - 2015–2017. Przedmioty: European Media Policy, Media w Unii
Europejskiej, Media w świecie.
Projekty (z)realizowane przez pracowników Instytutu ﬁnansowane w ramach Działalności Statutowej w latach 2017-2018:
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Medialne i społeczne uwarunkowania polaryzacji politycznej.
Kierownik: dr Michał Bukowski. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Hess, dr hab. Agnieszka Szymańska, dr hab. Jarosław
Flis, mgr Krzysztof Nowak, dr hab. Dominika Kasprowicz. Przedmioty: Polski system polityczny, Komunikowanie polityczne,
Nowe media a polityka.
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Unia Europejska jako przestrzeń badań komunikologicznych.
Kierownik: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Szymańska. Przedmioty: European
Media Policy, Media w Unii Europejskiej
Polityka medialna i prawo mediów => Polityka medialna z perspektywy użytkownika mediów. Kierownik: dr hab. Beata
Klimkiewicz. Pozostali uczestnicy: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska. Przedmioty: Polityka medialna wybranych krajów.
Opinia publiczna i strategie komunikowania => Globalne strategie komunikowania: globalizacja versus regionalizacja opinii
publicznej. Kierownik: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas. Pozostali uczestnicy: dr hab. Andrzej Nowosad, dr Teresa
Sławińska, dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia. Przedmioty: Opinia publiczna.
Nowe media => Nowe media – nowe wzorce komunikowania. Kierownik: dr hab. Maria Nowina Konopka. Pozostali
uczestnicy: dr hab. Magdalena Szpunar. Przedmioty: Nowe media, Media społecznościowe.
Gatunki i formy medialne => Intermedialne przestrzenie dziennikarstwa i sztuk pięknych (ze szczególnym uwzględnieniem
literatury). Kierownik: dr hab. Andrzej Kaliszewski. Pozostali uczestnicy: dr Magdalena Hodalska, dr Edyta Żyrek-Horodyska.
Przedmioty: Teoria gatunków dziennikarskich, Gatunki dziennikarskie w mediach, Formy para artystyczne w mediach.
Analiza semiotyki mediów => Tematyczna i formalna analiza mediów rozrywkowych oraz wytworów kultury popularnej
(kontynuacja). Kierownik: dr hab. Wojciech Kajtoch. Pozostali uczestnicy: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, dr Monika
Wawer, dr Marcin Pielużek, mgr Agnieszka Całek. Przedmioty: Media, reklama i konsumpcja we współczesnych teoriach
kultury, Społeczne i kulturalne oddziaływanie mediów.
Język, wartości, przekaz w mediach => Prawda w mediach – język, wartości, przekaz. Kierownik: prof. dr hab. Maciej Kawka.
Przedmioty: Stylistyka i kultura języka, Retoryka dziennikarska.
Analiza semiotyki mediów => Transmedialność, komunikacja wielomodalna, hybrydyczność gatunkowa: ewolucja zawartości
mediów w kontekście konwergencji. Kierownik: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ. Pozostali uczestnicy: dr hab.
Wojciech Kajtoch, dr Monika Wawer, dr Agnieszka Całek. Przedmioty: Gatunki dziennikarskie w mediach, Teoria gatunków
dziennikarskich.
Gatunki i formy medialne => Reporterki. Reportaż wojenny i korespondencja wojenna z kobiecej perspektywy. Kierownik: dr
hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ. Pozostali uczestnicy: dr Edyta Żyrek-Horodyska. Przedmioty: Teoria gatunków
dziennikarskich, Gatunki dziennikarskie w mediach, Reportaż w mediach.
Opinia publiczna i strategie komunikowania => Portale informacyjne i ich pozycjonowanie się w komunikacji publicznej - w
stronę wojny informacyjnej. Kierownik: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas. Pozostali uczestnicy: dr hab. Andrzej Nowosad, dr
hab. Weronika Świeczyńska-Głownia. Przedmioty: Nowe media, Nowe media a polityka, Media społecznościowe.
Polityka medialna i prawo mediów => Europejska sfera publiczna w kontekście relacji pomiędzy mediami a polityką.
Kierownik: dr hab. Beata Klimkiewicz. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Szymańska, dr Małgorzata Winiarska-
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Brodowska. Przedmioty: Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe, Komunikowanie polityczne, Media w Unii
Europejskiej, Media w świecie.
Język, wartości, przekaz w mediach => Dziennikarstwo traumy, trauma dziennikarzy Kierownik: dr Magdalena Hodalska.
Pozostali uczestnicy: dr Teresa Sławińska. Przedmioty: Etyka dziennikarska, Warsztaty dziennikarskie – prasa i Internet.
Gatunki i formy medialne => Mapy i terytoria. Wokół reportażowych kartograﬁi przestrzeni. Kierownik – młody naukowiec: dr
Edyta Żyrek-Horodyska. Przedmioty: Teoria gatunków dziennikarskich, Gatunki dziennikarskie w mediach, Reportaż w
mediach.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Zajęcia prowadzone w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna realizowane są w nowoczesnych salach
wykładowych i ćwiczeniowych zlokalizowanych na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie
wyposażone są w sprzęt multimedialny. Do dyspozycji studentów są również zlokalizowane na Wydziale: profesjonalne studio
ﬁlmowe, montażownia (do montażu wykorzystywane jest profesjonalne oprogramowanie: Final Cut Pro - dla montażu
telewizyjnego oraz Adobe Audition dla montażu radiowego), nowoczesne studio radiowe, sala do prowadzenia badań
fokusowych oraz specjalistyczna pracowania informatyczna. W roku akademickim 2015/16 powstało laboratorium
medioznawcze IDMiKS - uruchomiono moduł komputerowy, umożliwiający badania ankietowe typu CATI. Laboratorium
wyposażone zostało w komputerowe programy do badań mediów i innych badań społecznych. Instytut posiada obecnie
infrastrukturę, która umożliwia prowadzenie zajęć projektowych o charakterze badawczym z udziałem studentów. Do
dyspozycji studentów jest również nowoczesna biblioteka Wydziałowa, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o
najnowsze pozycje książkowe (w j. polskim i j. angielskim).
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0321

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oferuje zarówno szeroką gamę przedmiotów
ogólnoakademickich, teoretycznych, jak i specjalistycznych oraz praktycznych. Te ostatnie stanowią najbardziej
rozbudowaną ofertę, za ich realizację student otrzymuje 93 punkty ECTS. W trakcie dwóch pierwszych lat studiów
zdecydowana większość przedmiotów ma charakter obowiązkowy. Natomiast na trzecim roku studiów, w pierwszym i drugim
semestrze, student realizuje jedną z czterech ścieżek: Dziennikarstwo; Reklama i PR; Nowe media; Komunikacja polityczna.
Podstawą do kolejności wyboru ścieżki (oraz seminarium dyplomowego) jest lista rankingowa (średnia ocen ze studiów +
ocena z praktyki) tworzona po drugim roku studiów. W ramach wskazanej ścieżki student zobowiązany jest do zaliczenia
wszystkich oferowanych w jej ramach przedmiotów. W obu semestrach trzeciego roku oferowane są do wyboru także kursy
kierunkowe - każdy student ma obowiązek zrealizowania sześciu spośród ośmiu wykładów w ciągu roku.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

190

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

74

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

55

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

32

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

0

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć:

790 (+ 116 godz. przedmiotów
włączonych do praktyki + 240
godz. praktyki zawodowej)

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Praktyka zawodowa realizowana jest w wymiarze ok. 960 h, zgodnie z obowiązującym w IDMiKS Regulaminem praktyk.
Obejmuje ona:
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1. Przedmioty praktyczne/warsztatowe realizowane przez studentów na pierwszym i drugim roku studiów, oznaczonych w
planie studiów jako Praktyka. Zaliczenie tej części praktyki wymaga uzyskania pozytywnej oceny z każdego przedmiotu.
2. Praktykę zawodową realizowaną w dowolnej instytucji medialnej, reklamowej, PR lub innej instytucji okołomedialnej.
Miejsce odbywania praktyki wybiera student, kierując się swoimi wcześniejszymi doświadczeniami, zainteresowaniami
naukowymi oraz zawodowymi, samodzielnie lub korzystając z pomocy opiekuna praktyk. Zaliczenie praktyki zawodowej
następuje po drugim roku studiów w oparciu o przedstawioną umowę oraz dokumentację z jej przebiegu (książeczka
praktyk). Praktyka realizowana jest w okresie wolnym od zajęć lub - za zgodą dyrektora ds. dydaktycznych - w czasie roku
akademickiego.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub dokonaniem profesjonalnym
prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i proﬁlem kształcenia oraz
umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, lub praca projektowa z zakresu komunikacji społecznej
lub/i technologii komunikowania.
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

DKS_K1_W01

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty, obiekty, zjawiska i procesy
oraz teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową
P6U_W, P6S_WG
wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

DKS_K1_W02

Absolwent zna i rozumie metody analizy i interpretacji faktów, obiektów, zjawisk i
procesów w ramach wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych z obszarów
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna

P6U_W, P6S_WG

DKS_K1_W03

Absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej,
właściwej dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna a także zastosowania
praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z pracą w mediach i
instytucjach okołomedialnych

P6U_W, P6S_WG

DKS_K1_W04

Absolwent zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji związane z rozwojem
społeczeństwa informacyjnego oraz nowych mediów i technologii komunikowania

P6U_W, P6S_WK

DKS_K1_W05

Absolwent zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne
uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z pracą w
instytucjach medialnych i okołomedialnych

P6S_WK

DKS_K1_W06

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania zasobami własności
intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz zna
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego

P6U_W, P6S_WK

DKS_K1_W07

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady funkjonowania wykorzystywanych w
sektorze mediów urządzeń i stosowanego do nich oprogramowania

P6U_W, P6S_WG

Kod

Treść

PRK

DKS_K1_U01

Absolwent potraﬁ praktycznie wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu dyscyplin
nauk właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w celu
identyﬁkowania, interpretowania i rozwiązywania problemów oraz wykonywania
zadań związanych z profesjonalną działalnością medialną i okołomedialną

P6U_U, P6S_UW

DKS_K1_U02

Absolwent potraﬁ w celu identyﬁkowania i rozwiązywania problemów oraz
wykonywania zadań związanych z działalnością medialną i okołomedialną, właściwie
dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania oraz stosować zaawansowane
technologie informacyjne i komunikacyjne

P6U_U, P6S_UW

DKS_K1_U03

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informację z
wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy z
użyciem merytorycznej argumentacji, formułować wnioski i dokonywać
syntetycznych podsumowań oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy

P6U_U, P6S_UW

DKS_K1_U04

Absolwent potraﬁ w relacjach z otoczeniem posługiwać się specjalistyczną
terminologią z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej

P6U_U, P6S_UK

DKS_K1_U05

Absolwent potraﬁ brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich

P6U_U, P6S_UK

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

DKS_K1_U06

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6U_U, P6S_UK

DKS_K1_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności
profesjonalne związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
okołomedialnej oraz podejmować działania zmierzające do rozwijania zdolności i
kierowania własną karierą

P6U_U, P6S_UU

DKS_K1_U08

Absolwent potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w
tym także planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespołach, także
interdyscyplinarnych

P6U_U, P6S_UO

DKS_K1_U09

Absolwent potraﬁ dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązań
technicznych charakterystycznych dla rynku mediów i oceniać te rozwiązania

P6U_U, P6S_UW

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

DKS_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści oraz posiadanej wiedzy
z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ma świadomość jej znaczenia w
rozwiązywani problemów poznawczych i praktycznych, jest także gotów do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

P6U_K, P6S_KK

DKS_K1_K02

Absolwent jest gotów do świadomego wypełniania zobowiązań społecznych
związanych z pełnieniem ról społecznych oraz do współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego, a także do inicjowania działania na rzecz interesu
publicznego

P6U_K, P6S_KO

DKS_K1_K03

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sferze komunikacji społecznej i
mediów w sposób przedsiębiorczy

P6U_K, P6S_KO

DKS_K1_K04

Absolwent jest gotów do dbałości o dorobek i tradycje zawodów medialnych i
okołomedialnych, do odpowiedzialnego wypełniania ról zawodowych i przestrzegania
zasad etyki zawodowej, a także wymagania tego od innych

P6U_K, P6S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Język obcy I - egzamin po II roku studiów na poziomie B2; Język obcy II - poziom dowolny. Praktyka zawodowa obejmuje
przedmioty praktyczne/warsztatowe realizowane przez studentów na pierwszym i drugim roku studiów, oznaczone w planie
studiów jako Praktyka (zaliczenie tej części praktyki wymaga uzyskania pozytywnej oceny z każdego przedmiotu) oraz
praktykę zawodową realizowaną w dowolnej instytucji medialnej, reklamowej, PR lub innej instytucji okołomedialnej. Miejsce
odbywania praktyki wybiera student, kierując się swoimi wcześniejszymi doświadczeniami, zainteresowaniami naukowymi
oraz zawodowymi, samodzielnie lub korzystając z pomocy opiekuna praktyk. Zaliczenie praktyki zawodowej następuje po
drugim roku studiów w oparciu o przedstawioną umowę oraz dokumentację z jej przebiegu (książeczka praktyk). Praktyka
realizowana jest w okresie wolnym od zajęć lub - za zgodą dyrektora ds. dydaktycznych - w czasie roku akademickiego. W
drugim semestrze pierwszego roku student wybiera jeden z trzech przedmiotów: Gatunki dziennikarskie w mediach print/TV/nowe media (każdy za 3 ECTS). Na drugim roku, w drugim semestrze student wybiera dwa spośród sześciu
oferowanych kursów monograﬁcznych, każdy za 2 ECTS (w sumie 4 ECTS). W obu semestrach trzeciego roku każdy student
wybiera trzy spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu dwóch semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć spośród
ośmiu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 3 ECTS (w sumie 18 ECTS). Po drugim roku tworzona jest lista
rankingowa studentów (średnia ocen z dwóch lat studiów), która jest podstawą do kolejności wyboru ścieżki (i seminarium
dyplomowego). Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia w ciągu dwóch semestrów trzeciego roku wszystkich modułów
obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki. Jako przedmioty do wyboru traktowane są wszystkie kursy w obrębie
realizowanej ścieżki (w sumie 30 ECTS, po 15 ECTS w każdym semestrze). Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych
(obowiązkowych w ramach ścieżki) zawierają poniższe tabele.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

14

2,0

zaliczenie

O

Socjologia dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

14

3,0

egzamin

O

Ekonomia dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

14

3,0

egzamin

O

Nauka o komunikowaniu

8

2,0

egzamin

O

Nauka o komunikowaniu

10

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Teoria gatunków dziennikarskich

14

4,0

egzamin

Dziennikarskie źródła informacji

18

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka: Warsztaty dziennikarskie I – prasa i Internet

14

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Technologie informacyjne

14

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Etyka dziennikarska

10

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka: Warsztaty edytorskie

14

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy I

18

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy II

12

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

4

-

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychologia społeczna dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

8

2,0

egzamin

Psychologia społeczna dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

10

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Polski system polityczny

8

2,0

egzamin

Polski system polityczny

10

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Geograﬁa polityczna i gospodarcza świata

14

3,0

egzamin

Historia prasy i mediów

14

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Stylistyka i kultura języka

14

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka: Warsztaty dziennikarskie II – prasa i Internet

14

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka: Desktop publishing

14

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy I

18

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy II

12

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot
BHK

O

Semestr 2
Przedmiot

O

O

O

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W drugim semestrze pierwszego roku student wybiera jeden z trzech przedmiotów: Gatunki dziennikarskie w mediach print/TV/nowe media (każdy za 3 ECTS).
Gatunki dziennikarskie w mediach - print

14

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gatunki dziennikarskie w mediach - TV

14

3,0

zaliczenie

Gatunki dziennikarskie w mediach – new media

14

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Media w świecie

8

2,0

egzamin

Media w świecie

10

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

F

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesne systemy polityczne dla studentów dziennikarstwa i
komunikacji społecznej

14

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Reklama we współczesnym społeczeństwie

14

2,0

zaliczenie

Praktyka: Pracownia dziennikarska telewizyjna

18

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka: Montaż dźwięku

12

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Retoryka i erystyka dziennikarska

14

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wprowadzenie do metodologii nauk z elementami logiki

14

3,0

egzamin

O

Marketing i zarządzanie dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

14

2,0

zaliczenie

O

Główne nurty w literaturze światowej i polskiej XX i XXI w.

14

4,0

egzamin

O

Prawo prasowe

14

3,0

egzamin

O

Semiotyka i teoria języka

14

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy I

18

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy II

12

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Media w Polsce

8

2,0

egzamin

Media w Polsce

10

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Public relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

14

2,0

zaliczenie

Praktyka: Pracownia dziennikarska radiowa

18

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka: Montaż telewizyjny

12

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Nowe media

14

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język obcy I

18

2,0

egzamin

O

Język obcy II

12

2,0

egzamin

O

Praktyka zawodowa dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

240

8,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

O

Semestr 4
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

O

O

Na drugim roku, w drugim semestrze student wybiera dwa spośród sześciu oferowanych kursów monograﬁcznych, każdy
za 2 ECTS (w sumie 4 ECTS).

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Marketing polityczny

14

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

European Media Policy

14

2,0

zaliczenie

F

Kultura cyfrowa

14

2,0

zaliczenie

F

Historia reklamy

14

2,0

zaliczenie

F

Etykieta i komunikacja interpersonalna

14

2,0

zaliczenie

F

Stosunki międzynarodowe

14

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona własności intelektualnej dla studentów dziennikarstwa i
komunikacji społecznej

14

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium dyplomowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

18

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W w obu semestrach trzeciego roku każdy student wybiera trzy spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu
dwóch semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć spośród ośmiu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 3 ECTS
(w sumie 18 ECTS).
Media w Unii Europejskiej

14

3,0

egzamin

F

Komunikacja polityczna

14

3,0

egzamin

F

Antropologia nowych mediów

14

3,0

egzamin

F

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

14

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Fotograﬁa dziennikarska

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Informacja w mediach

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Reportaż w mediach

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Media relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Konﬂikty społeczne

20

5,0

zaliczenie

Ścieżka: Dziennikarstwo
Przedmiot

Ścieżka: Komunikacja polityczna
Przedmiot

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Media społecznościowe

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Projektowanie komunikacji w Internecie

20

5,0

zaliczenie

O

Nowe media a polityka

20

5,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Media relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Strategia public relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

20

5,0

zaliczenie

O

Kreatywność w PR i reklamie

20

5,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

18

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot
Warsztat rzecznika

Ścieżka: Nowe media
Przedmiot

Ścieżka: Reklama i PR
Przedmiot

Semestr 6
Przedmiot
Seminarium dyplomowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Grupa zajęć fakultatywnych

O

W w obu semestrach trzeciego roku każdy student wybiera trzy spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu
dwóch semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć spośród ośmiu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 3 ECTS
(w sumie 18 ECTS).
Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe

14

3,0

egzamin

F

Komunikowanie wizualne

14

3,0

egzamin

F

Opinia publiczna

14

3,0

egzamin

F

Media, reklama i konsumpcja we współczesnych teoriach kultury

14

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ścieżka: Dziennikarstwo
Przedmiot
Rozmowa, dyskusja, wywiad w mediach

Plany studiów

19 / 267

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dziennikarstwo w nowych mediach

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Formy paraartystyczne w mediach

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka medialna wybranych krajów

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Strategie komunikacyjne instytucji obywatelskich

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Dyplomacja mediów

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

e-reklama i e-biznes

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ekonomika nowych mediów

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Dziennikarstwo w nowych mediach

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Strategia reklamowa

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kryzysowe PR

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Warsztat rzecznika

20

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Ścieżka: Komunikacja polityczna
Przedmiot

Ścieżka: Nowe media
Przedmiot

Ścieżka: Reklama i PR
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Filozoﬁa dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.110.62334240c9f39.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaprezentowanie podstawowych zagadnień i problemów ﬁlozoﬁi. Kurs ma na celu zakreślenie
podstawowych teorii oraz wskazanie studentom możliwych ﬁlozoﬁcznych koncepcji i rozwiązań, tak by w dalszej
pracy zawodowej mieli możliwość łatwego poszukiwania ewentualnie interesujących ich czy ważnych dla nich
tematów i kwestii (zwłaszcza etyki czy ﬁlozoﬁi społecznej)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

samodzielnie analizować teksty ﬁlozoﬁczne,
rozpoznawać problemy i pojęcia

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W02

zaliczenie ustne

W2

student posiada zdolność samodzielnego
i krytycznego myślenia wzmocnioną o aparaturę
logiczną i systematyczne myślenie ﬁlozoﬁczne

DKS_K1_W02,
DKS_K1_W04,
DKS_K1_W05

zaliczenie ustne

W3

student wypracowuje otwarty sposób patrzenia
na rzeczywistość kulturową i interakcje społeczne

DKS_K1_W04,
DKS_K1_W05

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student samodzielnie dobiera odpowiednie narzędzie
ﬁlozoﬁi, logiki i etyki przy rozwiązywaniu zawodowych
zadań

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U02

zaliczenie ustne

U2

absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł ﬁlozoﬁcznych, społecznych i na tej podstawie
formułować krytyczne sądy z użyciem logicznej
argumentacji, z etycznym nastawieniem, formułować
wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań oraz
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U05

zaliczenie ustne

U3

absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i poszerzać umiejętności profesjonalne
ze szczególnym uwzględnieniem problemów
społecznych i etycznych w świetle ﬁlozoﬁi

DKS_K1_U05,
DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08,
DKS_K1_U09

zaliczenie ustne

K1

absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści oraz posiadanej wiedzy z zakresu
dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ma
świadomość ﬁlozoﬁcznych problemów i etycznych
relacji.

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

zaliczenie ustne

K2

absolwent jest gotów do świadomego wypełniania
zobowiązań społecznych związanych z pełnieniem ról
społecznych oraz do współorganizowania działalności
na rzecz środowiska społecznego, jest świadom
odpowiedzialności społecznej

DKS_K1_K02,
DKS_K1_K03

zaliczenie ustne

K3

absolwent jest gotów do dbałości o dorobek i tradycje
zawodów medialnych i okołomedialnych,
do odpowiedzialnego i etycznego wypełniania ról
zawodowych i przestrzegania zasad etyki zawodowej,
a także wymagania tego od innych

DKS_K1_K03,
DKS_K1_K04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
54

ECTS
2.0
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Liczba godzin
14

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi, zarysowanie podstawowych prądów i wprowadzenie
podstawowych zagadnień.

W2, U1, K1

2.

Filozoﬁa antyku: myśl systemowa, idealizm, racjonalizm, wprowadzenie do
problemów ontologii

W2, U1, K1

3.

Człowiek jako istota polityczna: przegląd koncepcji od ﬁlozoﬁi starożytnej po
współczesną. Polityka, społeczeństwo, relacje.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

Wprowadzenie do etyki. Problem odpowiedzialności, wolności i dobra.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5.

Filozoﬁa człowieka - próby zdeﬁniowania ludzkiego bytu, przegląd koncepcji.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

6.

Metaﬁzyka w ﬁlozoﬁi - od średniowiecznej scholastyki po krytycyzm nowego
humanizmu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7.

Poszukiwacze prawdy - wprowadzenie do kwestii epistemologii

W2, U2, U3, K1

8.

Filozoﬁa dekonstrukcji - od sceptycyzmu po ﬁlozoﬁę krytyczną

W1, W3, U2, K1

9.

Współczesna ﬁlozoﬁa człowieka

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

10.

Współczesna ﬁlozoﬁa kultury

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Poprawna odpowiedź na co najmniej połowę pytań w czasie egzaminu
ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Celem kursu jest zaprezentowanie podstawowych zagadnień i problemów ﬁlozoﬁi. Kurs ma na celu zakreślenie
podstawowych teorii oraz wskazanie studentom możliwych ﬁlozoﬁcznych koncepcji i rozwiązań, tak by w dalszej pracy
zawodowej mieli możliwość łatwego poszukiwania ewentualnie interesujących ich czy ważnych dla nich tematów i kwestii
(zwłaszcza etyki czy ﬁlozoﬁi społecznej)

Sylabusy
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Socjologia dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.110.6233035ddda45.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wiedzy o społeczeństwie
oraz ukazania związków pomiędzy wiedzą w tym zakresie i mediami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada wiedzę podstawową dotyczącą
zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym
społeczeństwie ( społecznych, politycznych,
ekonomicznych, kulturowych); rozumie relacje między
mediami i społeczeństwem w ramach tworzenia się
społeczeństwa informacyjnego.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04

egzamin pisemny

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U04,
DKS_K1_U05

egzamin pisemny

DKS_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada - przy użyciu wiedzy nabytej w toku
wykładu - umiejętność analizy zjawisk społecznych
zachodzących we współczesnym społeczeństwie oraz
w organizacjach medialnych oraz okołomedialnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozumie społeczno-kulturowe, polityczne
i ekonomiczne uwarunkowania dotyczące
funkcjonowania współczesnego społeczeństwa ;
potraﬁ umiejętnie dokonywać obserwacji, opisu ,
analizy i interpretacji podstawowych zjawisk
i procesów zachodzących w społeczeństwie.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Socjologia jako nauka. Założenia, język, metody. Funkcje socjologii.

W1, K1

2.

2.Grupy społeczne jako przykłady mikrostruktur. Typologia grup społecznych.

W1, U1

3.

3.Makrostruktury społeczne: : klasy, stany, warstwy, kasty. Stratyﬁkacja
społeczna. Struktury dychotomiczne, gradacyjne, funkcjonalne.

W1, U1

4.

4. Naród jako przykład makrostruktury: czynniki narodotwórcze. Swiadomość
narodowa, identyﬁkacja narodowa. Postawy wobec narodu. Nacjonalizm.
Mniejszości narodowe i etniczne.

W1, U1, K1

5.

5. System normatywny w społeczeństwie: religia, moralność, obyczaj i prawo.
Kontrola spoeczna. Zjawisko anomii społecznej. Sankcje satyryczne.

W1, U1

Sylabusy
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6.

6. Socjologiczna ujęcie kultury . Dyfuzja kultury. Pluralizm kulturowy. Wskaźniki
kulturowe.Konﬁguracje kulturowe. Amalgamacja kulturowa.

W1, U1

7.

7. Ruchy społeczne: ekologiczne, feminizm, integracja/dezintegracja, i in. - ich
założenia, cele działania.

W1, U1

8.

8. Globalizacja- regionalizacja - lokalność. Integracja europejska i jej
kontynentalne parametry. Eurosceptycyzm.

W1, U1, K1

9.

9. Społeczeństwo polskie w procesie zmiany - wymiar społeczny, polityczny,
ekonomiczny, kulturowy. Dylematy dot. stabilizacji systemu demokratycznego.

W1, K1

10.

10. ' Od " czy " ku" społeczeństwu obywatelskiemu? Społeczeństwo polskie jako
otwarte czy zamykające się? Mediatyzacja życia społecznego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Egzamin pisemny podlega
ocenie pod względem znajomości literatury, umiejętności analizy zjawisk
społecznych, nowatorstwa spojrzenia na dynamikę procesów społecznych
oraz umiejętności wyciągania wniosków i krytycznych ocen opartych na
wiedzy z zakresu socjologii. Pozytywną ocenę z egzaminu uzyskuje się po
udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 60% pytań. Drugim warunkiem
uzyskania zaliczenia jest wymagana obecność na wykładzie - 60%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładzie - 60%

Sylabusy
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Ekonomia dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.110.6233257b6e05c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami ekonomii jako nauki społecznej i terminologią
ekonomiczną,

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów mikroekonomicznych i makroekonomicznych

C3

Zapoznanie studentów z problematyką globalizacji i gospodarki w obiegu zamkniętym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent wie i rozumie czym jest nauka o ekonomii
jako dyscyplina nauk społecznych

DKS_K1_W01

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

W2

absolwent zna i rozumie funkcjonowanie rynku w sali
mikroekonomicznej i makroekonomicznej. Rozumie
problemy globalizacji

DKS_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

W3

absolwent zna i rozumie wybory konsumenta,
producenta i państwa

DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać
i użytkować informację ekonomiczną
z wykorzystaniem różnych źródeł informacji
ekonomicznej i o gospodarce kraju

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

U2

absolwent potraﬁ w relacjach z otoczeniem posługiwać
DKS_K1_U01
się specjalistyczną terminologią z zakresu ekonomii

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

U3

absolwent potraﬁ analizować, oceniać informację
ekonomiczną z wykorzystaniem różnych źródeł
informacji ekonomicznej i o gospodarce kraju

DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

U4

absolwent potraﬁ oceniać informację ekonomiczną
z wykorzystaniem różnych źródeł informacji
ekonomicznej i o gospodarce kraju

DKS_K1_U02

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

K1

absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści o gospodarce oraz posiadanej wiedzy z zakresu
ekonomii ma świadomość jej znaczenia
w rozwiązywani problemów poznawczych
i praktycznych z zakresu ekonomii

DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

K2

absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów
poznawczych i praktycznych z zakresu ekonomii

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ekonomia jako nauka

W1, U1, U2, K1

2.

Zagadnienia Mikroekonomii

W2, U1, U2, K1, K2

3.

Zagadnienia Makroekonomii

U3, U4, K1, K2

4.

Problematyka globalizacji

U1, U2, U3, U4, K1, K2

5.

Gospodarka obiegu zamkniętego

W2, W3, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

6.

Źródła informacji ekonomicznej dla dziennikarza

W1, U1, K1

7.

Prezentowanie danych i indeksów ekonomicznych w pracy dziennikarza

W3, U1, U3, K2

8.

Źródła informacji ekonomicznej dla dziennikarza

W1, U1, U2, K1

9.

Prezentowanie danych i indeksów ekonomicznych w pracy dziennikarza

W2, W3, U1, U3, U4, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Frekwencja i aktywność 2. Zaliczony egzamin
pisemny/ustny do wyboru przez studenta - 40% oceny; 3.
Rozwiązane co najmniej 75% zadań zadawanych na zadania
domowe i przeczytanie zalecanych przez wykładowcę tekstów
naukowych z zakresu ekonomii - 20% oceny oraz pozytywna
ocena z eseju - 40% oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na 80% wykładów

Sylabusy
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Nauka o komunikowaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.110.5cb594657ea99.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej i uporządkowanej wiedzy z zakresu teorii komunikowania (
w tym: o różnych typach, rodzajach i formach komunikowania, jego funkcjach, efektach i roli w życiu społecznym,
doktrynach komunikowania, teoretycznych modelach komunikowania oraz czynnikach warunkujących jego
skuteczność, a także zapoznanie ich z terminologią właściwą dla tej dyscypliny, pozwalającą na opis, analizę
i interpretację praktyk, procesów, tendencji, faktów, zjawisk, wydarzeń w sferze komunikacji społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia z zakresu teorii komunikowania,
najważniejsze elementy procesu komunikowania, jego
typy i rodzaje oraz wybrane modele teoretyczne.

DKS_K1_W01

egzamin pisemny

W2

na czym polega rola komunikowania w życiu
społecznym, jak kształtują się relacje pomiędzy
mediami a otoczeniem społecznym, poznaje
najważniejsze funkcje i zadania mediów oraz,
w oparciu o wybrane teorie, czynniki warunkujące ich
skuteczność.

DKS_K1_W01

egzamin pisemny

W3

ideologiczne i polityczne uwarunkowania
funkcjonowania mediów wskazane na gruncie
współczesnych normatywnych teorii mediów.

DKS_K1_W01

egzamin pisemny

U1

samodzielnie studiować literaturę przedmiotu oraz
wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy
i interpretacji zjawisk i procesów ze obszaru
komunikacji społecznej.

DKS_K1_U01

egzamin pisemny

U2

posługiwać się specjalistyczną terminologią do opisu
zagadnień z obszaru komunikacji społecznej.

DKS_K1_U04

egzamin pisemny

DKS_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pozyskiwania wiedzy i informacji z różnych źródeł oraz
ma świadomość ich znaczenia w rozwiązywaniu
praktycznych problemów z dziedziny komunikowania
społecznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
58

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia z zakresu nauki o komunikowani, proces komunikowania i
jego elementy składowe, typologie i podziały komunikowania oraz wybrane
teoretyczne modele procesu komunikowania.

W1, U1, U2

Sylabusy
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2.

Rola komunikowania i mediów w życiu społecznym, podstawowe zadania
komunikowania i mediów masowych, wybrane typologie funkcji mediów i
komunikowania.

W2, U1, K1

3.

Pojęcie perswazji i najważniejsze czynniki determinujące wpływ komunikowania i
mediów związane z nadawcą, przekazem i odbiorcą. Ewolucja poglądów na temat
skuteczności komunikowania masowego – podstawowe ujęcia teoretyczne.
Płaszczyzny oddziaływania mediów.

W2, U1, U2, K1

4.

Normatywne teorie mediów i komunikowania masowego - pozycja, rola i zadania
mediów w ujęciu doktryny liberalnej, autorytarnej, społecznej odpowiedzialności,
marksistowsko-leninowskiej i innych.

W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

pozytywna ocena z egzaminu pisemnego (50% punktów +1), obecność na
wykładzie (75%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładzie.

Sylabusy
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Nauka o komunikowaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.110.5cd2d2a26ef5a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi aspektami funkcjonowania systemów komunikowania społecznego,
ze szczególnym uwzględnieniem procesów komunikowania politycznego i masowego.

C2

Zapoznanie studentów z wybranymi aspektami procesów mediatyzacji polityki i sfery publicznej.

C3

Zapoznanie studentów z najważniejszymi kierunkami i orientacjami badawczymi w nauce o komunikowaniu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę działania systemu komunikacji społecznej
oraz wybranych podsystemów. w tym:
organizacyjnego, politycznego i masowego.

DKS_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

wybrane formy komunikacji politycznej.

DKS_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W3

specyﬁkę podejść badawczych w wybranych
współczesnych orientacjach i kierunkach badań
z zakresu nauki o komunikowaniu.

DKS_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzystać z różnych źródeł informacji oraz analizować,
interpretować i formułować wnioski.

DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i prezentować ją
innym uczestnikom zajęć.

DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej, krytycznej oceny pozyskanych
informacji i wiedzy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie systemu komunikowania społecznego. Podsystem komunikowania
organizacyjnego, politycznego, masowego, propaganda.

W1, U1, K1

2.

Komunikowanie polityczne. Relacje media – polityka. Mediatyzacja polityki. Nowe
media i media społecznościowe w komunikacji politycznej – analiza przypadków.

W2, U2, K1

3.

Omówienie wybranych orientacji badawczych w nauce o komunikowaniu.

W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z prezentacji (poprawnie wykonana analiza
- uzyskanie co najmniej połowy punktów +1), aktywność
oraz obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie
nieusprawiedliwione nieobecności).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach

Sylabusy
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Teoria gatunków dziennikarskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.110.5cb594659912c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykład ma dać teoretyczne podstawy opisywania, badania, oceniania rzeczywistości pod kątem potrzeb
informacyjnych i publicystycznych wyznaczonych przez misję zawodu dziennikarskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

deﬁnicje, podziały, typologie: rodzajów, gatunków,
formatów dziennikarsko-medialnych

DKS_K1_W03

egzamin pisemny
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W2

historię gatunków i formatów dziennikarskomedialnych, zna nazwiska i dorobek klasyków
poszczególnych gatunków dziennikarskich

DKS_K1_W03

egzamin pisemny

W3

najważniejsze teorie i teoretyczne prace dotyczące
gatunków dziennikarskich

DKS_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać, analizować, oceniać gatunki
dziennikarskie profesjonalnie, na podstawie zdobytej
wiedzy

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U04

egzamin pisemny

U2

tworzyć wybrane przez siebie gatunki zgodnie z ich
typologią i zasadą "odpowiednie dać rzeczy słowo".

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U04

egzamin pisemny

DKS_K1_K02,
DKS_K1_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

świadomego i kompetentnego wypowiadania się
poprzez media - za pomocą normatywnego tekstu
dziennikarskiego dostosowanego do zadanego typu
odbiorcy i tematu

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

przygotowanie do egzaminu

46

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Gatunki dziennikarskie częścią piśmiennictwa, mediów, komunikacji społecznej;

W1, W2, W3

2.

Rodzaje, gatunki, formaty (podstawowe deﬁnicje, podziały, przegląd stanowiska
badaczy i praktyków

W1, W3

3.

Gatunki dziennikarskie wobec prawdy obiektywnej, misji mediów i etyki
dziennikarskiej;

W1, W3

4.

Szczegółowe ( teoretyczne i na przykładach) omówienie typologii oraz
zastosowania poszczególnych gatunków informacyjnych, publicystycznych oraz
pośrednich w ich pododmianach rodzajowych (prasowej, radiowej, telewizyjnej,
internetowej, fotograﬁcznej);

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Genologia dziennikarska wobec rozwoju nowych mediów i alternatywne genologie
dziennikarskie (formatowanie, infotainment, New Journalism); formy hybrydyczne
i transmedialne

5.

W3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (warunek zaliczenia: udzielenie poprawnej odpowiedzi
na minimum 60% pytań)
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Dziennikarskie źródła informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.110.5cb59465b2aca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wachlarzem różnych źródeł informacji dziennikarskiej.

C2

Wykształcenie w studentach krytycznego podejścia do źródeł informacji dziennikarskiej.

C3

Wpojenie studentom zasad etycznych związanych z korzystaniem z różnych źródeł informacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe prawne i etyczne uwarunkowania pracy
dziennikarza pracującego w newsroomie.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

praktycznie wykorzystać wiedzę w celu
identyﬁkowania i rozwiązywania problemów
wynikających z gromadzenia i przetwarzania
informacji z różnych źródeł.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odpowiedzialnego i rzetelnego wypełniania
obowiązków dziennikarza pracującego
w newsroomach każdego typu mediów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do sprawdzianu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
108

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka dziennikarstwa informacyjnego.

W1

2.

Przegląd dziennikarskich źródeł informacji.

W1, U1, K1

3.

Zasady wykorzystania źródeł informacji w materiałach dziennikarskich.

W1, U1, K1

4.

Dylematy etyczne związane z dziennikarskimi źródłami informacji.

W1, U1, K1

5.

Weryﬁkacja informacji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (możliwa jedna nieobecność nieusprawiedliwiona).
Poprawne wykonanie zadań w czasie zajęć. Poprawnie napisana
informacja (ocenie podlegają: źródła informacji, czystość
gatunkowa, poprawność językowa i umiejętność zilustrowania
newsa) – uzyskanie co najmniej połowy punktów + 1. Kolokwium –
uzyskanie co najmniej połowy punktów + 1. Student przez cały
semestr gromadzi punkty za poszczególne aktywności. Do
zaliczenia konieczna jest co najmniej połowa wszystkich możliwych
punktów do zdobycia. Warunkami koniecznymi jest zdanie
kolokwium i uzyskanie pozytywnej oceny za informację.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Praktyka: Warsztaty dziennikarskie I – prasa i Internet
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.110.5cc2edc8e0f4d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami zbierania materiałów i docierania do źródeł informacji oraz weryﬁkacji,
selekcji i doboru uzyskanych materiałów do określonych form dziennikarskich (informacja, reportaż, opinia).

C2

Zapoznanie studentów ze sposobami tworzenia ww. form dziennikarskich.

C3

Wykształcenie w uczestnikach umiejętności doboru wartościowych treści medialnych i rozpoznawania manipulacji
w mediach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w trakcie zajęć uczestnicy poznają zasady
kompletowania i selekcji materiału dziennikarskiego
w praktyce.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

studenci nauczą się pisać teksty dziennikarskie
w różnych formach: (m.in. informacja, komentarz)
z uwzględnieniem specyﬁki związanej z publikacjami
w prasie i mediach internetowych.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

po ukończeniu kursu uczestnicy będą potraﬁli
samodzielnie zbierać materiały, docierać do źródeł
informacji, poprawnie weryﬁkować, selekcjonować
i dobierać uzyskane informacje do określonych form
dziennikarskich, tworzyć teksty dziennikarskie
w wybranych formach.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

studenci będą potraﬁli pracować w grupie przy
wykonaiu różnych zadań.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

przygotowanie do ćwiczeń

28

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka tworzenia różnych tekstów dziennikarskich: od notatki informacyjnej,
kryminalnej, sprawozdania i wywiadu, po sylwetkę, recenzję, komentarz, felieton i
reportaż

W1, W2, U1, K1

2.

Uzyskanie wiedzy o tym jak zmieniają się różne wypowiedzi dziennikarskie wraz z
rozwojem nowych form komunikacji.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Nauka zasad związanych z przygotowaniem materiału dziennikarskiego na etapie
kompletowania informacji. Etyka dziennikarska w praktycznym ujęciu.

3.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Poza obecnością (80 proc.) i aktywnym udziałem w zajęciach
pod uwagę będą brane przygotowane teksty dziennikarskie
podczas zajęć i w ramach samodzielnej nauki oraz analizy
materiałów dziennikarskich. Kryterium oceny tekstów i analiz
jest ich poprawność. Weryﬁkacja następuje podczas wspólnych
(grupa+ prowadzący) omówień przygotowanych prac.
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Technologie informacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.110.5cab0675a3815.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aplikacjami webowymi i mobilnymi.

C2

Wyjaśnienie zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, wyszukiwaniem informacji oraz standardami
komunikacji (zasady netykiety).

C3

Wyjaśnienie pojęć związanych z IoT, automation, Cloud computing oraz innymi technologiami ułatwiającymi
proces komunikowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju
technologii informacyjnych.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić przydatność różnorodnych technologii
informacyjnych i zastosować je w praktyce.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego funkcjonowania w rzeczywistości kultury
medialnej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

14

przygotowanie projektu

46

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
W1, K1

1.
2.

Automatyzacja treści.

W1, K1

3.

Bezpieczeństwo w sieci.

U1, K1

4.

Weryﬁkacja informacji.

U1, K1

5.

nBańka ﬁltrująca oraz gatekeeping.

U1, K1

6.

Komunikacja zapośredniczona technologiami

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (80%), pozytywna ocena
uzyskana z projektu zaliczeniowego oraz poprawne
wykonanie ćwiczeń podczas zajęć.
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Etyka dziennikarska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.110.5cb59465e58d8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy na temat etycznych podstaw wykonywania zawodu dziennikarskiego i skutkujących
umiejętnością rozwiązywania problemów i dylematów etycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

fakty, obiekty, zjawiska i procesy oraz teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
DKS_K1_W01
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu etyki

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować
informację z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej
podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem
merytorycznej argumentacji, formułować wnioski
i dokonywać syntetycznych podsumowań oraz
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy natury
etycznej

DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dbałości o dorobek i tradycje zawodów medialnych
i okołomedialnych, do odpowiedzialnego wypełniania
ról zawodowych i przestrzegania zasad etyki
zawodowej, a także wymagania tego od innych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Moralność, etyka, etyka słowa i estetyka słowa; etykieta,

W1, U1, K1

2.

Podstawowe zasady deontologii. Wybrane zagadnienia kodeksów
deontologicznych w tym kodeksów deontologii dziennikarskiej – przykłady
pozytywnych i negatywnych praktyk

W1, U1, K1

3.

Zasada prawdy, zasada obiektywizmu, zasada oddzielania informacji od
komentarza, zasada uczciwości

W1, U1, K1

4.

Zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy, zasada wolności i odpowiedzialności za
formę i treść przekazu, zasada szacunku i tolerancji

W1, U1, K1

5.

Prezentowanie problematyki społecznej,obyczajowej, gospodarczej i politycznej,
analiza etycznych i nieetycznych praktyk dziennikarskich

W1, U1, K1

6.

Dziennikarz jako korespondent wojenny, etyka wojny; terroryzm

W1, U1, K1

7.

Metody manipulacji oraz analiza przypadków

W1, U1, K1

Sylabusy
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8.

Osobowa i zawodowa odpowiedzialność; ocena postępowania w aspekcie dobra
ogólnego

W1, U1, K1

9.

Granice prawa do prywatności a etyka

W1, U1, K1

10.

Zagrożenia zawodu dziennikarskiego a etyka

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę Obecność 75 %. Zaliczenie min. 50% +1 pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność

Sylabusy
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Praktyka: Warsztaty edytorskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.110.5cc2edc914abc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do poprawnej redakcji tekstów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady poprawnej redakcji tekstów.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2

student wie, jak redagować fachowo tekst w edytorze
MS Word.

DKS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

fachowo redagować teksty, posługując się m.in.
edytorem MS Word.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie do zajęć

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady językowe i kompozycyjne budowy tekstu.

W1

2.

Tworzenie i zasady opisu tabel, wykresów, schematów.

W1, W2, U1

3.

Przypisy i bibliograﬁa - przegląd technik.

W1, U1

4.

Znaki specjalne.

W1

5.

Śledzenie zmian w tekście.

U1

6.

Spis treści, spisy tabel i graﬁk, indeksy - zasady tworzenia.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie
nieusprawiedliwione nieobecności), poprawne wykonanie
zadań praktycznych, zaliczenie na poziomie co najmniej 50
proc. testu z wiedzy, poprawne wykonanie zadań
dotyczących redakcji tekstu w edytorze.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zjęciach

Sylabusy
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Psychologia społeczna dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.120.62339d9a78942.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z dziedziny psychologii społecznej tak, aby mógł
zrozumieć mechanizmy funkcjonowania człowieka w społeczeństwie i poznać podstawowe reguły rządzące
procesami społecznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu mechanizmy i reguły
psychologiczne rządzące zachowaniem człowieka
w społeczeństwie w świetle teorii stanowiących
podstawową wiedzę ogólną z zakresu psychologii
społecznej.

DKS_K1_W01

egzamin pisemny

W2

metody badania i interpretacji zachowań społecznych
człowieka w ramach wybranych tradycji, teorii i szkół
badawczych z zakresu psychologii społecznej.

DKS_K1_W02

egzamin pisemny

U1

praktycznie wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu
psychologii społecznej w celu identyﬁkowania,
interpretowania i rozwiązywania problemów oraz
wykonywania zadań i rozumienia zachowań ludzi
w społeczeństwie związanych z profesjonalną
działalnością medialną i okołomedialną.

DKS_K1_U01

egzamin pisemny

U2

w relacjach z otoczeniem posługiwać się
specjalistyczną terminologią z zakresu psychologii
społecznej.

DKS_K1_U04

egzamin pisemny

DKS_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny odbieranych treści oraz posiadanej
wiedzy z zakresu psychologii społecznej, ma
świadomość jej znaczenia w rozwiązywani problemów
poznawczych i praktycznych, jest także gotów
do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

8

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
58

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do programu zajęć. Kod ograniczony i kod rozwinięty.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Ja w świecie społecznym. Poznanie społeczne – jak myślimy o świecie społecznym.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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3.

Komunikacja społeczna: autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Umysł racjonalny i emocjonalny. Stres. Konﬂikt i zachowania agresywne.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Wywieranie wpływu na innych, perswazja, zmiana zachowań. Stereotypy i
uprzedzenia: ﬁlm. Uzależnienia.

W1, U1, K1

6.

Miłość i bliskie związki. Psychomanipulacje.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu oraz udział w wykładach (75% obecności).
Egzamin pisemny podlega ocenie pod względem znajomości literatury,
umiejętności analizy zjawisk i teorii z zakresu omawianych na wykładach
tematów oraz umiejętności wyciągania wniosków i krytycznych ocen
opartych na wiedzy z zakresu psychologii społecznej. Pozytywną ocenę z
egzaminu uzyskuje się po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 60%
pytań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Psychologia społeczna dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.120.5cd2d2999959c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Psychologia

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć konwersatoryjnych z Psychologii społecznej jest nabycie przez studenta wiedzy na temat wybranych
zjawisk społecznych i praktyczne jej zastosowanie w pracy w mediach lub w zawodach okołomedialnych. Podczas
zajęć student będzie musiał wykorzystać zdobytą wiedzę do praktycznej analizy zawartości mediów
i przygotować prezentację multimedialną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Student zna i rozumie teorie wyjaśniające
stereotypy, uprzedzenia, dyskryminację, gry
społeczne, język agresji w mediach.

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

1. Student potraﬁ praktycznie wykorzystać posiadaną
wiedzę z zakresu psychologii społecznej.

DKS_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

2. Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł na wskazane przez prowadzącego tematy
z dziedziny psychologii społecznej.

DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

3. Student potraﬁ w relacjach z otoczeniem
posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu
psychologii społecznej.

DKS_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U4

4. Student potraﬁ współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role, w tym także planować
i organizować pracę indywidualną oraz w zespołach.

DKS_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1. Student jest gotów do krytycznej oceny
odbieranych treści oraz posiadanej wiedzy z zakresu
psychologii społecznej, ma świadomość jej znaczenia
w rozwiązywani problemów poznawczych
i praktycznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja w mediach.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

2.

2. gry społeczne,

W1, U1, U2, U3, U4, K1

3.

3. język agresji w mediach,

W1, U1, U2, U3, U4, K1

4.

4. język dyskryminacji w mediach.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Sylabusy

59 / 267

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę: referat oraz jego prezentacja. Aby uzyskać
pozytywną ocenę należy spełnić następujące warunki: a) obecność na
zajęciach (75%) b) przygotować poprawnie pracę pisemną w
wyznaczonym terminie oraz omówić ją w formie prezentacji c) uzyskać
pozytywną ocenę z pracy pisemnej i jej prezentacji d) znajomość
zadanej literatury Praca pisemna oceniana jest pod kątem
merytorycznym oraz formalnym przez pryzmat zaprezentowanych na
pierwszych zajęciach kryteriów uwzględniających: osadzenie
teoretyczne wybranego analizowanego zjawiska z zakresu psychologii
społecznej, umiejętności analizy materiału medialnego pod kątem
wybranego zjawiska oraz umiejętności wyciągania wniosków z
przeprowadzonych analiz oraz krytycznych ocen opartych na wiedzy z
zakresu omawianej problematyki, ocenie podlega także terminowość
oddania pracy, jej styl, poprawność językowa, struktura pracy oraz
obecność i poprawność zapisu pozycji bibliograﬁcznych. Za
poszczególne elementy pracy pisemnej przyznawane są punkty.
Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest otrzymanie 50% + 1
pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Polski system polityczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.120.5cb594668dade.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem jest uświadomienie słuchaczom problemów dotyczących mechanizmów sprawowania
władzy i relacji pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w systemie politycznym Polski.

C2

Kurs ma także na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi dylematami władzy publicznej, polskimi
podziałami politycznymi oraz obyczajami życia publicznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna instytucje funkcjonujące w systemie
politycznym Polski, rozumie mechanizmy, zjawiska
i procesy zachodzące w przestrzeni publicznej.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

DKS_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

praktycznie wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu
dyscyplin nauk o polityce i administracji publicznej
oraz nauk o komunikacji społecznej i mediów w celu
identyﬁkowania i interpretowania procesów i zjawisk
zachodzących w sferze publicznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny odbieranych treści oraz posiadanej
wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji
publicznej oraz dziennikarstwa i komunikacji
społecznej, ma świadomość ich znaczenia
w rozwiązywania problemów poznawczych
i praktycznych. Jest gotów do świadomego
wypełniania zobowiązań społecznych związanych
z pełnieniem ról społecznych oraz
do współorganizowania działalności na rzecz
środowiska społecznego, a także do inicjowania
działania na rzecz interesu publicznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

8

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

38

analiza aktów normatywnych

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Moduł I – Społeczne podstawy polityki
1. Dylematy i uwarunkowania działania władzy publicznej.

1.

W1, U1, K1

2. Polskie podziały polityczne.
3. Samoidentyﬁkacje polskich wyborców.
Moduł II – Ogólnopolskie instytucje polityczne
1. Prezydent RP.
2. Większość sejmowa i rząd.

2.

W1, U1, K1

3. Wybory sejmowe.
4. Senat i jednomandatowe okręgi wyborcze.
5. Eurowybory.
Moduł III – Pozostałe instytucje polityczne
1. Samorząd gminny.
2. Powiaty i województwa.

3.

W1, U1, K1

3. Referenda.
4. Życie wewnątrzpartyjne.
5. Kobiety w polskiej polityce.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny lub ustny obejmuje zakres materiału z ćwiczeń i
wykładów oraz znajomość dwóch wybranych lektur z podanej na
egzamin pisemny / ustny pierwszych zajęciach listy dodatkowej literatury. Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie z egzaminu co najmniej połowy punktów +
1

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Polski system polityczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.120.5cd2d299dba7f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem konwersatorium jest uświadomienie studentom mechanizmów sprawowania władzy oraz nauczenie ich
zasad debatowania na bieżące tematy polityczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna instytucje władzy w Polsce i potraﬁ
wytłumaczyć relacje między nimi. Potraﬁ wytłumaczyć
mechanizmy sprawowania władzy oraz ocenić debatę
publiczną dotyczącą istotnych spraw publicznych.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U05

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne
opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny odbieranych treści oraz posiadanej
wiedzy, ma świadomość jej znaczenia
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych, jest także gotów do zasięgania opinii
ekspertów oraz poszukiwania obiektywnych źródeł
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie projektu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie zasad debatowania

U1

2.

Polskie konstytucje – ewolucja polskiego systemu politycznego.

W1, U1, K1

3.

Pozycja prezydenta w polskim systemie politycznym.

W1, U1, K1

4.

Sejm i Senat. Rola opozycji w polskim parlamencie (krytyka, kontrola,
alternatywa).

W1, U1, K1

5.

Prawo wyborcze w Polsce. Najważniejsze składowe, ewolucja, przebieg.

W1, U1, K1

6.

Aktorzy sceny politycznej w Polsce. Jeśli nie partia to co?

W1, U1, K1

7.

Polskie podziały polityczne.

W1, U1, K1

Sylabusy
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8.

Omówienie i podsumowanie debat.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena końcowa uwzględnia następujące elementy: 1. Przygotowanie się
do debaty i zaprezentowanie argumentacji w debacie (każdy ze
studentów bierze aktywny udział w dwóch debatach w różnych rolach) 2.
Aktywność na zajęciach - uczestnicy zajęć, pełniąc role w debatach, są
oceniani pod kątem: a) przygotowania merytorycznego: 0- 5 pkt. b)
zaliczenie na ocenę
przestrzegania zasad debatowania: 0-2 pkt. c) wypełniania ról: 0-3 pkt.
Ocena końcowa uwzględnia sumę zebranych punktów za udział w
debatach (co najmniej 11: 50% +1) oraz, dodatkową aktywność w
dyskusjach. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest frekwencja na
poziomie 90%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Geograﬁa polityczna i gospodarcza świata
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.120.5cb59466a717e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami geograﬁi politycznej i gospodarczej świata w zakresie niezbędnym dla
dziennikarza

C2

Zapoznanie studentów z geograﬁą zasobów i gospodarką zasobami (naturalnymi, energetycznymi, morskimi)

C3

Uświadomienie Absolwentom obecnych i narastających wyzwań świata w zakresie geopolityki, ekopolityki,
globalizacji, dynamiki systemów ekonomicznych i politycznych oraz konﬂiktów świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
fakty, obiekty, zjawiska i procesy oraz teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu
geograﬁi politycznej i gospodarczej świata

DKS_K1_W01

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ praktycznie wykorzystać posiadaną
wiedzę z zakresu geograﬁi politycznej i gospodarczej
świata

DKS_K1_U01

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2

absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy
z użyciem merytorycznej argumentacji z zakresu
geograﬁi politycznej i gospodarczej świata

DKS_K1_U01

esej, egzamin pisemny /
ustny

U3

absolwent potraﬁ w relacjach z otoczeniem posługiwać
się specjalistyczną terminologią z zakresu geograﬁi
DKS_K1_U04
politycznej i gospodarczej świata

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści oraz posiadanej wiedzy z zakresu geograﬁi
politycznej i gospodarczej świata

DKS_K1_K02

esej, egzamin pisemny /
ustny

K2

absolwent ma świadomość jej znaczenia
w rozwiązywani problemów poznawczych
i praktycznych, jest także gotów do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu z zakresu geograﬁi politycznej
i gospodarczej świata

DKS_K1_K01

esej, egzamin pisemny /
ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie eseju

20

konsultacje

11

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geograﬁa polityczna i gospodarcza świata - zagadnienia ogólne

W1, U2, K1

2.

Geopolityka w czasie i przestrzeni - historia myśli geograﬁi politycznej i
gospodarczej świata oraz geopolityki

W1, U2, K2

3.

Geograﬁa systemów politycznych i gospodarczych świata

W1, U1, K2

4.

Geograﬁa konﬂiktów na świecie

W1, U1, K1

5.

Geograﬁa największych problemów i zagrożeń współczesnego świata (polityczne,
gospodarcze, ekologiczne, globalizacyjne)

W1, U3, K1

6.

Metody i formy analizy geopolitycznej

W1, U1, K1

7.

Geograﬁa zasobów (zasoby naturalne, energetyczne, morskie)

W1, U2, K2

8.

Centra i peryferie (metody analizy technologicznego zaawansowania/ zacofania
na świecie, indeks HDI, PKB, PKB per capita)

W1, U2, K1

9.

Wyzwania współczesnego świata - teraz i w przyszłości - Geopolityka, ekopolityka,
globalizacja

W1, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) Udział w 80% wykładów. 2) Esej na wybrany temat - 50%
esej, egzamin pisemny / ustny oceny do egzaminu 3) Egzamin ustny lub pisemny do wyboru
przez studenta - 50% oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na 80% wykładów

Sylabusy
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Historia prasy i mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.120.5cb59466c1ba3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami z historii mediów w Polsce i na świecie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma wiedzę o historii mediów, rozumie proces
ich ewolucji i znaczenie w poszczególnych epokach

DKS_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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wyszukiwać i analizować informacje pochodzące
z różnych źródeł, w tym także z dawnej prasy

U1

DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy
i umiejętności

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

31

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

geneza rozwoju prasy na świecie

W1, K1

2.

pierwsze tytuły na polskim rynku prasowym

W1, K1

3.

prasa oświeceniowa; reforma Steele'a i Addisona oraz jej reperkusje w
pozostałych krajach europejskich

W1, K1

4.

początki zawodu dziennikarza i specyﬁka pracy pisarzy-dziennikarzy

U1, K1

5.

geneza najważniejszych gatunków dziennikarskich

U1, K1

6.

początki radia, telewizji i internetu

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na minimum
60% pytań zawartych w teście pisemnym
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Stylistyka i kultura języka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.120.5cb59466dce91.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

W toku zajęć słuchacze powinni poznać podstawowe pojęcia z kultury języka, jak (wzorcowa i potoczna) norma
językowa, błąd językowy, kryteria poprawności językowe.

C2

Uczestnicy powinni poznać podstawową literaturę poradniczą z dziedziny kultury języka ze szczególnym
uwzględnieniem pozycji, które – jak słowniki ortoepiczne i ortograﬁczne – pomagają rozstrzygać wątpliwości co
do stosowności użycia poszczególnych środków językowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawową terminologię z zakresu
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla
ﬁlologii polskiej w zakresie specjalności dziennikarstwa
DKS_K1_W03
i komunikacji społecznej oraz edukacji medialnej,
korespondującą z podstawową wiedzą kierunkową
z zakresu ﬁlologii polskiej szczególnie w obszarze
retoryki, erystyki, stylistyki i pragmatyki językowej.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

student zna podstawowe formy i metody pracy
redakcyjnej w zakresie dziennikarstwa prasowego,
radiowego, telewizyjnego, internetowego; zna cele
i metody pracy rzecznika prasowego oraz specjalisty
w zakresie public relations.

DKS_K1_W02,
DKS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada umiejętność przygotowania typowych
prac pisemnych w języku polskim i języku obcym,
uznawanym za podstawowy dla dziennikarstwa
i komunikacji społecznej, dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

student posiada umiejętność przygotowania wystąpień
ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie
DKS_K1_U01,
nauk o mediach, dotyczących zagadnień
DKS_K1_U05
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

student umie samodzielnie wykorzystywać i rozwijać
zdobyte kompetencje komunikacyjne i dziennikarskie
w obszarze prasy, radia, telewizji, Internetu
i rzecznictwa prasowego oraz public relations; potraﬁ
umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę
językoznawczą, medialną i dziennikarską,
z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas
praktyki zawodowej.

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K1

student jest odpowiedzialny za jakość, wartość,
ważność i wiarygodność wprowadzanych w obieg
publiczny treści medialnych; jest odpowiedzialny
za wychowanie i samowychowanie do krytycznego
i odpowiedzialnego odbioru medialnych treści.

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

student nie jest obojętny w sprawach kultury języka
w komunikacji publicznej i prywatnej.

DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

14

rozwiązywanie zadań problemowych

36

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Praktyczne aspekty analizy tekstu.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

2.

Poprawność językowa.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

3.

Błędy językowe.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

4.

Błędy logiczne.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5.

Błędy stylistyczne.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, uzyskanie 65% punktów z
testów i dyktanda.
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Praktyka: Warsztaty dziennikarskie II – prasa i Internet
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.120.5cc2edc9a21c2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z tworzeniem publicystycznych materiałów dziennikarskich (m.in. wywiad, felieton,
recenzja) z uwzględnieniem specyﬁki związanej z publikacjami w prasie i mediach internetowych.

C2

Doskonalenie umiejętności nabytych w ramach pierwszej części kursu.

C3

Nauka pracy w grupie przy tworzeniu projektów dziennikarskich składających się z większej liczby materiałów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

uczestnicy w praktyce będą uczyć się pisania tekstów
w kolejnych, w porównaniu do I semestru, formach
dziennikarskich (m.in. wywiad, recenzja),
DKS_K1_W01,
z uwzględnieniem specyﬁki związanej z publikacjami
DKS_K1_W03
w prasie i mediach internetowych. Studenci nauczą się
m.in. jak przygotować się do wywiadu i go
przeprowadzić.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

zajęcia obejmą zagadnienia związane z redagowaniem
i planowaniem redakcyjnym. Część spotkań zostanie
poświęcona manipulacji w mediach: temu jak ją
rozpoznać i jak sobie z nią radzić.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

po zakończeniu kursu uczestnicy będą potraﬁli:
samodzielnie zbierać materiały, docierać do źródeł
informacji; poprawnie weryﬁkować, selekcjonować
i dobierać uzyskane informacje do określonych form
dziennikarskich; tworzyć teksty dziennikarskie
w wybranych formach; dokonać wyboru
wartościowych treści medialnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student będzie potraﬁł wykonywać zadania w grupie,
przyjmując w niej różne role.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

16

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Nauka tworzenia wywiadów, felietonów, recenzji.
2. Nauka przygotowania w zespole projektów dziennikarskich (strony internetowe,
gazety) składających się z wielu materiałów.

1.

W1, W2, U1, K1

3. Uzyskanie wiedzy o tym jak zmieniają się różne wypowiedzi dziennikarskie wraz
z rozwojem nowych form komunikacji.
4. Etyka dziennikarska w praktycznym ujęciu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywny udział w zajęciach, udział w projekcie semestralnym,
prace cząstkowe. Obecność (80 proc.), poprawność, terminowość
i kreatywność w wykonaniu zadań cząstkowych i projektu
semestralnego, w ramach którego studenci, w kilkuosobowych
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, projekt zespołach, będą tworzyć zaprojektowane przez siebie gazety lub
serwisy internetowe. Weryﬁkacja poprawności nastąpi podczas
wspólnych (grupa+ prowadzący) omówień przygotowanych prac
i projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Do udziału w kursie „Praktyka: Warsztaty dziennikarskie II – prasa i Internet” wymagane jest zaliczenie kursu „Praktyka:
Warsztaty dziennikarskie I – prasa i Internet”.

Sylabusy
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Praktyka: Desktop publishing
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.120.5cc2edc9bﬀd3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazywanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w redakcji, korekcie oraz składzie tekstów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady redakcji, korekty oraz składu tekstów.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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redagować tekst w MS Word, robić korektę na plikach
PDF, składać tekst w programie Adobe InDesign.

U1

DKS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
dostarczać redakcjom fachowe teksty i usługi
edytorskie.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

14

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzanie tekstu.

W1, U1

2.

Czcionki, interlinie, odstępy międzyliterowe, światło.

U1

3.

Wyrównania, wcięcia, odstępy, tabele i listy.

U1

4.

Kroje pisma i ich łączenie.

U1

5.

Globalne formatowanie, łączenie tekstu i obrazu, strony, marginesy, łamy i siatki.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie testu na poziomie powyżej 50 procent,
zredagowanie i złożenie artykułu zgodnie z
podstawowymi zasadami typograﬁi.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Gatunki dziennikarskie w mediach - print
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.120.5cb594673a233.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności dotyczących praktycznego zastosowania
gatunków dziennikarskich charakterystycznych dla mediów drukowanych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna podstawową terminologię z zakresu genologii
dziennikarskiej

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stworzyć tekst dziennikarski, uwzględniając założenia
poetyki normatywnej poszczególnych gatunków
prasowych

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student gotów jest rozszerzać nabytą wiedzę,
obserwując przemiany, jakie obecnie zachodzą
na gruncie genologii dziennikarskiej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

14

przygotowanie projektu

46

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie: Gatunki dziennikarskie w mediach drukowanych – specyﬁka,
typologia, wyzwania

W1, K1

2.

Reportaż – od teorii do praktyki

W1, U1, K1

3.

Felieton: historia i praktyka

W1, U1, K1

4.

Wywiad prasowy: specyﬁka, sztuka zadawania pytań

W1, U1, K1

5.

Nowe gatunki dziennikarskie. Hybrydyzacja form

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) Obecność na zajęciach: możliwe 2 nieobecności
nieusprawiedliwione. [Każda kolejna nieusprawiedliwiona
nieobecność obniża ocenę końcową o pół stopnia [wypadkową
punktów 2,3,4]. 2) Przygotowanie semestralnego projektu
zaliczeniowego (przedstawiany jest na przedostatnich zajęciach i
poświęcony twórczości wybranego reportera) – Część składowa
oceny końcowej: 33%. Oceniana jest: różnorodność wykorzystanych
w projekcie gatunków dziennikarskich oraz ich umiejętne
zastosowanie, oryginalność, poprawność językowa, poprawność
merytoryczna. 3) Zaliczenie kolokwium zaliczeniowego (min. 60%
poprawnych odpowiedzi) - Część składowa oceny końcowej: 33%. 4)
Wygłoszenie referatu (w parach, recenzja wybranej książki
reportażowej) - Część składowa oceny końcowej: 33%. Oceniane jest:
właściwe wykorzystanie formy recenzji, dobór argumentacji,
poprawność językowa i merytoryczna.
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Gatunki dziennikarskie w mediach - TV
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.120.5cb5946753f41.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

historię i współczesność genologii telewizyjnej.

DKS_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

wzorce gatunkowe, formaty i kategorie medialne
obecne we współczesnej telewizji.

DKS_K1_W04,
DKS_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

opisać programy telewizyjne posługując się właściwą
terminologią.

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

analizować, porównywać i interpretować tekst
telewizyjny przy pomocy różnorodnych kategoryzacji
(gatunki, formaty).

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U02,
DKS_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej interpretacji kodów i dyskursów
telewizyjnych w kontekście kulturowym i społecznym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

14

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do ćwiczeń

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
84

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Źródła i historia gatunków telewizyjnych.

W1, U2, K1

2.

Omówienie głównych stanowisk teoretycznych - kryteriów porządkowania materii
telewizyjnej na gatunki, formaty i inne kategorie.

W2, U1, U2, K1

3.

Omówienie wybranych gatunków telewizyjnych obecnych we współczesnej
telewizji.

W2, U1, U2, K1

4.

Omówienie podstawowej terminologii telewizyjnej.

W1, W2, U1

5.

Charakterystyka wybranych programów telewizyjnych przy użyciu zdeﬁniowanej
siatki analitycznej.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
W skład zaliczenia wchodzi: • Ocena z projektu obejmującego
przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat wybranego
programu telewizyjnego – prezentacja powinna zostać przygotowana
na podstawie schematu analizy gatunkowej wskazanego,
omówionego i udostępnionego przez prowadzącą, zawierającego
części wstępną, tekstualną i dyskursywną. Ocena odbywa się na
podstawie liczby punktów. Część wstępna – informacja o programie –
2 pkt, część tekstualna – analiza budowy programu według kryteriów:
miejsca realizacji, ikonograﬁi, bohaterów, schematu narracyjnego,
stylu realizacji – 4 pkt, część dyskursywna, analiza programu według
kryteriów wątków dyskursywnych typowych dla reprezentowanego
przez program gatunku – 4 pkt. • Sprawdzian z wiedzy dotyczącej
taksonomii gatunkowej w telewizji polega na odpowiedzi na 10 pytań
otwartych. W sumie można otrzymać 13 pkt. Za odpowiedzi na każde
z 7 pytań można otrzymać 1 pkt, za odpowiedzi na każde z 3 pytań
po 2 pkt. • Obecność na zajęciach.
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Gatunki dziennikarskie w mediach – new media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.120.5cb594676d50e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przyswojenie przez studentów wiedzy o specyﬁce nowych mediów i ich działaniu w systemie medialnym.

C2

Opanowanie przez studentów narzędzi koniecznych do realizacji gatunków dziennikarskich charakterystycznych
dla nowych mediów.

C3

Wypracowanie u studentów proaktywnego podejścia do nowych mediów w budowaniu zawodowego portfolio.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę funkcjonowania nowym mediów w systemie
medialnym.

DKS_K1_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

podstawowe gatunki dziennikarskie w nowych
mediach i wie jakich narzędzi użyć do ich realizacji.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

możliwości rozwoju zawodowego w obszarze nowych
mediów.

DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrealizować gatunki dziennikarskie charakterystyczne
dla nowych mediów wykorzystując do tego właściwe
narzędzia.

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

wykorzystać potencjał nowych mediów do budowania
swojego doświadczenia zawodowego.

DKS_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

etycznego i profesjonalnego funkcjonowania
zawodowego w obszarze nowych mediów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

14

przygotowanie do ćwiczeń

15

wykonanie ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka nowych mediów w systemie medialnym.

W1

2.

Gatunki dziennikarskie w nowych mediach.

W2, U1

3.

Narzędzia do realizacji gatunków dziennikarskich w nowych mediach.

W2, U1, K1

Sylabusy
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4.

Potencjał nowych mediów w rozwoju zawodowym współczesnego dziennikarza.

W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie co najmniej
połowy wszystkich możliwych do zdobycia punktów.
Konieczne jest poprawne wykonanie każdego z 4 zadań.
Obecność: 80 proc.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Media w świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.140.5cb59467c35dc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

W trakcie zajęć student zdobywa podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania systemów
medialnych we współczesnych społeczeństwach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach
systemu medialnego w kontekście współczesnych
społeczeństw i o relacjach pomiędzy systemami
społecznymi, politycznymi i medialnymi na świecie.
Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu
systemów medialnych na świecie.

DKS_K1_W01

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

DKS_K1_U03

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

DKS_K1_K01

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym
zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne
związane z działalnością medialną w kontekście
międzynarodowym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnej oceny przydatności różnorodnych
metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań
i rozwiązywania problemów dotyczących wybranej
sfery działalności mediów zagranicznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

8

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

14

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie w tematykę systemów medialnych w świecie

W1

2.

1. Media w Europie - perspektywa narodowa

W1, U1, K1

2. Media w Europie - perspektywa ponadnarodowa

Sylabusy
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1. Media na Bliskim Wschodzie
2. Media w Azji - Indie i Japonia

3.

W1, U1, K1

3. Media w Azji - Chiny
4. Media w Afryce
1. Media w Ameryce Łacińskiej

4.

W1, U1, K1

2. Media w Ameryce Północnej - USA
5.

Media globalne

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny, zaliczenie
pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie uzyskuje się na podstawie obecności na zajęciach
(min. 80%) i zaangażowania w trakcie kolejnych spotkań
(poprawne wykonywanie zadań i udział w dyskusji). Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z
egzaminu (min. 60% maksymalnej liczby punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Media w świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.140.5cd2d29ab07c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi tendencjami i zmianami na rynku mediów masowych
po drugiej wojnie światowej oraz poznanie specyﬁki funkcjonowania wybranych mediów w różnych regionach
świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

przyczyny oraz istotę globalnych przeobrażeń jakie
dokonują się na rynkach medialnych
i w dziennikarstwie po drugiej wojnie światowej.

DKS_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

specyﬁkę oraz uwarunkowania funkcjonowania
mediów w różnych regionach/krajach świata.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

wykorzystać zdobytą wiedzę do identyﬁkowania
i analizowania zjawisk i problemów związanych
z funkcjonowaniem mediów w różnych regionach
świata.

DKS_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje
pochodzące z różnych źródeł i na ich podstawie
formułować krytyczne oceny, wnioski i syntetyczne
podsumowania.

DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny zdobywanej wiedzy i jej
wykorzystania do identyﬁkowania i wyjaśniania
praktycznych problemów związanych
z funkcjonowaniem mediów w różnych regionach
świata.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie referatu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozwój mediów masowych po II wojnie światowej – najważniejsze tendencje i
kierunki zmian. Przyszłość dziennikarstwa w obliczu przemian technologicznych.

W1, U1, K1

2.

Prasa w krajach europejskich i konteksty jej funkcjonowania: Niemcy – Bild, Die
Welt, Francja – Le Figaro, Le Monde, Wielka Brytania – The Times, The Sun.

W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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3.

Media na Bliskim Wschodzie i konteksty ich funkcjonowania: Izrael - Ha’aretz,
Egipt - Al- Ahram.

W2, U1, U2, K1

4.

Prasa w krajach azjatyckich i konteksty jej funkcjonowania: Indie - Times of India,
Chinach - People's Daily, China Daily, Japonii - Yomiuri Shimbun, Asahi Shimbun

W2, U1, U2, K1

5.

Prasa w USA i konteksty jej funkcjonowania: USA Today, The Washington Post, The
W2, U1, U2, K1
New York Times, The Huﬃngton Post

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (80%), aktywność oraz uzyskanie
zaliczenie na ocenę, prezentacja pozytywnej oceny z projektu zaliczeniowego na podstawie
kryteriów określonych przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Współczesne systemy polityczne dla studentów dziennikarstwa
i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.140.62344776aea09.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z geograﬁą i specyﬁką systematów politycznych świata w zakresie niezbędnym dla
dziennikarza

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie metody analizy i interpretacji
faktów, obiektów, zjawisk i procesów w zakresie
systemów politycznych

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W02

zaliczenie pisemne, esej

W2

absolwent zna i rozumie podstawowe instytucje
systemu politycznego

DKS_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej

W3

absolwent zna i rozumie podstawowe formy wyboru
władzy politycznej

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej

U1

absolwent potraﬁ w celu identyﬁkowania
i rozwiązywania problemów oraz wykonywania zadań
związanych z działalnością medialną właściwie
dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania
w zakresie systemów politycznych

DKS_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

U2

absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł w zakresie systemów politycznych

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do krytycznej oceny odbieranych
treści oraz posiadanej wiedzy z zakresu systemów
politycznych

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej

K2

absolwent ma świadomość znaczenia systemów
politycznych w rozwiązywani problemów poznawczych
i praktycznych, jest także gotów do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowanie eseju

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Systemy polityczne - ogólna charakterystyka współczesnych systemów
politycznych świata i ich podział. Podstawowe teorie, modele i metody badań
systemów politycznych świata.

W1, U1, U2, K2

2.

Systemy europejskie: system kanclerski na przykładzie Niemiec i Austrii, system
komitetowy na przykładzie Szwajcarii, system semiprezydencki na przykładzie
Francji, system parlamentarny z elementami demokracji bezpośredniej na
przykładzie Włoch, system parlamentarno-gabinetowy i gabinetowoparlamentarny na przykładzie Wielkiej Brytanii, Szwecji w porównaniu do Danii i
Japonii.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

3.

System prezydencki (prezydencjalizm) na przykładzie USA w porównaniu do Rosji i W1, W2, W3, U1, U2, K1,
Turcji.
K2

4.

Systemy hybrydowe i niedemokratyzmy, państwa transformujące systemowo na
przykładzie państw Azji Środkowej, Ukrainy i Rosji, Chin i Hongkongu oraz
Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na 80% wykładów. Przeczytanie i analiza zalecanych i
przesłanych studentom tekstów do omawianych na wykładach
systemów politycznych i ich krytyczna analiza - 60% oceny zaliczenia
przedmiotu, w tym opanowanie treści – 30 % i krytyczna analiza –
30%. Sprawdzenie opanowania tekstów odbywa się w formie testu na
platformie Pegaz UJ. Pozytywna ocena z napisanego eseju
naukowego lub materiału dziennikarskiego na wybrany temat w
zakresie systemów politycznych w formie case’ów i w oparciu o
wykłady i przeczytane teksty do wyboru - 40% oceny zaliczenia
przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na co najmniej 80% wykładów

Sylabusy
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Reklama we współczesnym społeczeństwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.140.5cb5946803219.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opis i analiza reklamy jako obszaru komunikacji społecznej, połączonego wzajemnymi wpływami z kulturą,
ekonomią, polityką, dziennikarstwem, wartościami społecznymi i stylami życia ludzi.

C2

Podstawy do samodzielnej, krytycznej reﬂeksji nad reklamą, jej zawartością, jej wpływami i jej znaczeniem
we współczesnych społeczeństwach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student, który zaliczył przedmiot, - ma niezbędną,
kompleksową i przekrojową wiedzę na temat praktyki
funkcjonowania reklamy jako dyskursu perswazyjnego
we współczesnym mediatyzowanym społeczeństwie
konsumpcyjnym, relacji pomiędzy rynkiem reklamy
i rynkiem mediów, pomiędzy perswazja reklamową
i polityczną, pomiędzy reklamą a dziennikarstwem; w podstawowym zakresie orientuje się w dziejach
reklamy, ze szczególnym uwzględnieniem
konceptualnego rozwoju reklamy w XX i XXI wieku;
potraﬁ także wskazać odrębności funkcjonowania
i rozwoju reklamy w krajach komunistycznych; potraﬁ
wskazać na zależności pomiędzy historycznym
rozwojem reklamy a jej współczesnymi formami; - ma
niezbędną wiedzę na temat warunków skuteczności
komercyjnej reklamy oraz na temat jej innych,
społecznych i kulturowych oddziaływań; - zna i potraﬁ
wskazać związki pomiędzy reklamą i i sztuką oraz
relacje i wzajemne wpływy pomiędzy reklamą
a kulturą masową;

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

student, który zaliczył przedmiot - umie skutecznie
stosować nabytą wiedzę o reklamie do własnej pracy
w mediach masowych: przygotowywania własnych
materiałów prasowych, radiowych, telewizyjnych,
internetowych;

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U04

zaliczenie pisemne

DKS_K1_K03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- samodzielnie ocenić/przeanalizować projekt
reklamowy (własny i cudzy) z punktu widzenia jego
wewnętrznej spójności, potencjału perswazyjnego oraz
ewentualnych błędów komunikacyjnych;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- podjąć pierwszą praktykę w agencji reklamowej lub
innych instytucjach okołomedialnych, związanych
z tworzeniem perswazji reklamowej - wykorzystać
wiedzę o reklamie we wsłanych projektach
i publikacjach

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Reklama jako jeden z paradygmatów perswazji publicznej i jako tekst kultury
konsumpcyjnej

W1, W2

2.

Ewolucja koncepcji reklamy we współczesnym społeczeństwie informacyjnym,
reklama a zjawiska konwergencji, transmedialności, interaktywności

W1, W2

3.

Zarys ewolucji form i treści reklamy w systemie kapitalistycznym . Reklama w PRL
oraz w Polsce po 1989 roku.

W1, W2

4.

Współczesny rynek reklamowy – agencje, domy mediowe, ośrodki badania rynku,
holdingi komunikacyjne. Koncentracja i globalizacja.

W2, K1

5.

Agencja reklamowa i jej ewolucja na współczesnym rynku mediów. Kampania
reklamowa – planowanie, produkcja, wdrażanie.

U1, K1

6.

Reklama jako system racjonalny, oparty na badaniach. Badania na potrzeby rynku
reklamowego i ich wpływ na sytuację mediów.

W1, W2

7.

Reklama a kultura. Reklama a sztuka.

W1, W2

Reklama a tabu i normy społeczne. Reklama a stereotypy społeczne.
8.

W2, U1

9.

Reklama a socjalizacja i wychowanie.

W2, U1

10.

Etyczny wymiar reklamy. Ruchy antyreklamowe na świecie.

U1, K1

11.

Reklama a warunki pracy dziennikarzy i wiarygodność mediów.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test zaliczeniowy napisany na co najmniej 60 proc. przewidywanej
punktacji. Obecność na 75 proc. zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wstępnych wymagań.

Sylabusy
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Praktyka: Pracownia dziennikarska telewizyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.140.5cc2edca5b4aa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0610Technologie teleinformacyjne nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie praktycznych umiejętności typowych dla pracy dziennikarza telewizyjnego.

C2

Odnalezienie się w roli prezentera, operatora, realizatora wizji i dźwięku.

C3

Rozwinięcie kompetencji pracy zespołowej, która cechuje produkcję telewizyjną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

postawy procesu produkcji studyjnego programu
telewizyjnego

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

podstawy warsztatu dziennikarza telewizyjnego.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować krótką relację reporterską i wygłosić ją
do kamery telewizyjnej.

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

przygotować i przeprowadzić krótki wywiad
telewizyjny.

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

obsłużyć w podstawowym zakresie kamery studyjne
i stoły do miksowania obrazu i dźwięku.

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U04,
DKS_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U4

współdziałać w zespole realizacyjnym, panować nad
stresem, działać pod presją czasu.

DKS_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia swojego potencjału i przyszłej roli
w zawodzie dziennikarza lub realizatora telewizyjnego.

DKS_K1_K03,
DKS_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

wdrażania w życie etycznych i warsztatowych zasad
dziennikarza telewizyjnego.

DKS_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

18

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie dokumentacji

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

5

konsultacje

10

wykonanie ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
108

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przygotowanie i przedstawienie relacji reporterskiej na podstawie surówki
telewizyjnego materiału informacyjnego.

W2, U1, K1

2.

Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu telewizyjnego: praca z bohaterem,
przygotowanie dokumentacji i scenariusza rozmowy, przeprowadzenie wywiadu w
studiu telewizyjnym.

W1, U2, U4, K1, K2

3.

Obsługa kamer studyjnych, stołów do realizacji obrazu i dźwięku.

W1, U3, U4, K1, K2

4.

Analiza zrealizowanych relacji i wywiadów telewizyjnych - udział w dyskusji,
umiejętność formułowania opinii oraz przyjmowania informacji zwrotnej od grupy.

W1, W2, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie poprawnie co najmniej 3 z 5 zadań: • zaliczenie relacji
reporterskiej na podstawie minimum 40. sekundowej
ustrukturyzowanej wypowiedzi studenta, która będzie zawierać
najważniejsze wątki merytoryczne zawarte w pokazanym wcześniej
materiale; • zaliczenie dokumentacji wywiadu na podstawie
przygotowania przez studenta tekstu zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w prezentacji udostępnionej przez prowadzącą; •
zaliczenie scenariusza wywiadu na podstawie przygotowania przez
studenta tekstu zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w prezentacji
udostępnionej przez prowadzącą; • przeprowadzenie wywiadu na
podstawie przeprowadzenia przez studenta rozmowy z wybranym
bohaterem na wybrany temat zaakceptowany przez prowadzącą •
zaliczenie realizacji obrazu i dźwięku studyjnego wywiadu
telewizyjnego na podstawie wykonania przynajmniej jednorazowo
realizacji obrazu, dźwięku i obsługi kamery studyjnej; • obecność na
zajęciach.
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Praktyka: Montaż dźwięku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.140.5cc2edca78415.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0610Technologie teleinformacyjne nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 12

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu montażu dźwięku radiowego

C2

Zapoznanie z profesjonalnym (zawodowym) programem do montażu (Adobe Audition)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

na czym polega warsztat pracy reportera radiowego

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

student zna profesjonalny (zawodowy) program
do montażu dźwięku

DKS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student, przy użyciu profesjonalnego programu,
potraﬁ stworzyć materiał (napisać tekst i zmontować
dźwięki) do radiowego serwisu informacyjnego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w charakterze reportera radiowego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

12

wykonanie ćwiczeń

12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

21

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
12

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Montaż sondy ulicznej

W1, W2, U1

2.

Montaż materiału (2 dźwięki "setki" oraz podprowadzenie tekstowe) do radiowego
serwisu informacyjnego

W1, U1, K1

3.

Montaż dźwięku z wykorzystaniem wielu ścieżek dźwiękowych (praca na multi
track)

W1, W2

4.

Praca na dźwiękach trudnych technicznie (odszumianie, zmiana barwy, zmiana
tempa dźwięku)

W1, W2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Materiał będzie oceniany pod kątem technicznym
(odpowiednia edycja dźwięku wraz z poprawieniem
wszystkich problemów technicznych) oraz merytorycznym
(logiczność i spójność dźwięku z tekstem). Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie ze zmontowanego materiału co
najmniej połowy punktów + 1.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Retoryka i erystyka dziennikarska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.140.5cb594684c82d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

określenie funkcji retoryki i erystyki w rzeczywistości medialnej

C2

rozszerzenie wiedzy na temat współczesnego dyskursu medialnego

C3

zaprezentowanie retoryki jako pragmatycznego narzędzia konstruowania treści przez dziennikarzy

C4

zapoznanie studentów z najważniejszymi ﬁgurami retorycznymi i chwytami erystycznymi funkcjonującymi
we współczesnych mediach

C5

uświadomienie słuchaczom potrzeby krytycznej analizy zawartości mediów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

miejsce retoryki i erystyki we współczesnej
rzeczywistości medialnej.

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U04,
DKS_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

nazwać oraz stosować środki retoryczne i erystyczne
w przekazach medialnych, prowadzić merytoryczną
argumentację i krytyczną analizę zawartości mediów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy odbieranych treści i prowadzenia
polemiki w zakresie problematyki mediów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie projektu

46

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

język współczesnych mediów

W1, U1, K1

2.

środki retoryczne i erystyczne w przekazach medialnych

W1, U1, K1

3.

wspólnota interpretacyjna

W1, U1, K1

4.

nieetyczne praktyki komunikacyjne

W1, U1, K1

5.

mitologia współczesna

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (80%), aktywność oraz uzyskanie
zaliczenie na ocenę, projekt pozytywnej oceny z projektu zaliczeniowego na podstawie
kryteriów określonych przez prowadzącego.
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Wprowadzenie do metodologii nauk z elementami logiki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.140.5cb594686526c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przyswojenie przez studenta podstawowej wiedzy na i umiejętności z zakresu metodologii
badań w medioznawstwie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawy metodologiczne badań w naukach
społecznych

DKS_K1_W02

egzamin pisemny
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W2

podstawowe systemy logiczne

DKS_K1_W02

egzamin pisemny

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U03

egzamin pisemny

DKS_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ przygotować projekt badawczy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

sformułowania i skonceptualizowania problemu
badawczego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wiedza potoczna a naukowa.
2. Swoistość i podstawowe podejścia badawcze w naukach społecznych.
3. Teorie a paradygmaty.
4. Deﬁniowanie pojęć.
5. Zmienne i związki między nimi.
6. Klasyﬁkacje a typologie.
7. Wskaźniki i ich dobór.

1.

W1, W2, U1, K1

8. Pomiar.
9. Twierdzenia naukowe i ich uzasadnianie.
10. Testowanie hipotez.
11. Eksperyment naukowy – schematy eksperymentalne.
12. Plan badań.
13. Podstawy logiki.
14. Wybrane metody i techniki stosowane w medioznawstwie.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na co najmniej połowie wykładów; zdobycie 60% punktów w
teście

113 / 267

Marketing i zarządzanie dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.140.623b028568319.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami oraz zagadnieniami z zakresu marketingu
i zarządzania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia oraz najważniejsze koncepcje
z zakresu marketingu i zarządzania

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne

DKS_K1_U02

zaliczenie pisemne

DKS_K1_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się podstawowymi narzędziami
wykorzystywanymi w badaniach marketingowych oraz
w procesie zarządzania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

efektywnego wykorzystywania nabytych umiejętności
z zakresu marketingu i zarządzania w celu
usprawnienia swojego zawodowego warsztatu

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie podstawowych pojęć oraz zagadnień z zakresu marketingu i
zarządzania

W1

2.

Omówienie najważniejszych koncepcji, techniki i metody wykorzystywanych w
marketingu i zarządzaniu. Przedstawienie problematyki badań marketingowych.
Omówienie specyﬁki procesu zarządzania.

U1

3.

Omówienie zagadnień z zakresu marketingu i zarządzania mających bezpośrednie
zastosowanie w pracy dziennikarzy

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

75% obecność na wykładzie; uzyskanie co najmniej połowy punktów +1 z
testu.
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Główne nurty w literaturze światowej i polskiej XX i XXI w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.140.5cb59468964f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ukazanie najwartościowszych, najbardziej dyskutowanych,„najmodniejszych” zjawisk w literaturze XX i XXI wieku
w ramach wykształcenia akademickiego.

C2

Literatura jako inspiracja, baza ideowa i kulturowa dla dziennikarza, nauka myślenia i odczuwania, wzór języka
sztuka syntezy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

główne kierunki literackie modernizmu
i postmodernizmu oraz główne arcydzieła i sylwetki
pisarskie, które zdaniem badaczy, krytyków, jak
i wykładowcy, dają możliwie najpełniejszy obraz
przemian i konﬂiktów duchowo-społecznych oraz
politycznych w XX i XXI wieku, stanowią także
przydatny archetyp sytuacji aktualnych.

DKS_K1_W01

egzamin pisemny

DKS_K1_U02

egzamin pisemny

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odnaleźć w literaturze i wykorzystać jej aspekty
przydatne w pracy dziennikarza i pracownika mediów:
aksjologiczny, neohumanizacyjny, profesjograﬁczny,
stylistyczny i konstrukcyjny, tematologiczny
i intertekstualny, erudycyjny.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskursów na temat istotnych problemów polityki,
cywilizacji, sztuki - odwołując się do dorobku
współczesnych pisarzy i myślicieli.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

46

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia dotyczące teorii i historii literatury, główne spory o kształt
literatury i sztuki w XX i XXI wieku.

W1

2.

Kryzys kultury mieszczańskiej a literatura XX wieku.

W1

3.

Literatura wobec totalitaryzmów XX wieku – od behawioryzmu i literatury faktu po
antyutopię.

W1, U1, K1

4.

Fantastyka, fantastyka naukowa, fantasy a świadomość ludzi XX i XXI wieku.

W1, U1

5.

Postmodernizm, literatura wyczerpania i eksperymenty powieściowe w literaturze
polskiej i światowej.

W1, U1

6.

Przemiany form narracyjnych i sposobów ukazywania sytuacji egzystencjalnej
człowieka.

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Kondycja ponowoczesna w zwierciadle literackim.

W1, U1

8.

Główne kategorie estetyczne w literaturze XX i XXI wieku.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach oraz uzyskanie z egzaminu co najmniej 50 proc.
punktów.
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Prawo prasowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.140.5cac67d2c0b9d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student nabywa wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania prasy, radiofonii i telewizji, dziennikarstwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe uwarunkowania prawne działalności
zawodowej związanej z pracą w instytucjach
medialnych i okołomedialnych

DKS_K1_W05

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w celu identyﬁkowania i rozwiązywania problemów
oraz wykonywania zadań związanych z działalnością
medialną i okołomedialną, właściwie dobierać metody
i narzędzia ich rozwiązania oraz stosować
zaawansowane technologie informacyjne
i komunikacyjne oraz opierać się na właściwych
podstawach prawnych

DKS_K1_U02

egzamin pisemny

DKS_K1_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dbałości o dorobek i tradycje zawodów medialnych
i okołomedialnych, do odpowiedzialnego wypełniania
ról zawodowych i przestrzegania zasad etyki
zawodowej, a także wymagania tego od innych oraz
działania zgodnie z normami prawnymi

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

analiza orzecznictwa

15

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wolność prasy w prawie międzynarodowym, UE oraz polskim oraz jej
ograniczenia.

W1, U1

2.

Zakres przedmiotowy ustawy prawo prasowe i ustawy o radiofonii i telewizji

W1

3.

Prawa i obowiązki dziennikarzy

W1

4.

Odpowiedzialność karna i cywilna dziennikarzy i prasy

W1

5.

Komunikaty i ogłoszenia urzędowe, ogłoszenia prywatne i reklamy

U1

6.

Tajemnica dziennikarska i inne tajemnice prawnie chronione

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Dostęp do informacji publicznej

U1, K1

8.

Autoryzacja, sprostowanie, nagrywanie i publikowanie nagrań

U1

9.

formy prawne i organizacyjne, w jakich może być prowadzona działalność
prasowa

W1, U1, K1

10.

Wyjątek prasowy - ochrona danych osobowych w działalności prasowej

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Obecność min. 75 proc. Zdanie egzaminu – uzyskanie 50 proc. Punktów +
1.
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Semiotyka i teoria języka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.140.5cb59468af7a2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie narzędzi i pojęć językoznawczych i semiotycznych koniecznych do świadomego odbioru komunikatów.

C2

Zrozumienie mechanizmu funkcjonowania języka oraz innych systemów semiotycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma wiedzę podstawową na temat języka jako
narzędzia komunikacji, rozumie i potraﬁ analizować
DKS_K1_W03
i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska
kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane
z działalnością medialną i okołomedialną.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu
i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych,
związanych z mediami lub/i działalnością
okołomedialną.

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student dostrzega wszelkie przejawy manipulacji
odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Znak, znak językowy i system języka

W1, U1, K1

2.

Typologia znaków – Peirce, Jakobson, Milewski

W1, U1, K1

3.

Kod językowy, jego uniwersalność, dwuklasowość, referencyjność. Język a inne
kody

W1, U1, K1

4.

System języka i jego podsystemy. Diachronia i synchronia w języku.
Strukturalistyczne i generatywno-transformacyjne spojrzenie na system języka

W1, U1, K1

Pragmatyczne spojrzenie na język – teoria aktów mowy
5.

W1, U1, K1
Ewolucjonistyczne spojrzenie na język, znak i komunikację

6.

Sylabusy

W1, U1, K1
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7.

Struktura języka a zaburzenia afatyczne. Język a funkcjonowanie mózgu

W1, U1, K1

Funkcje mowy
8.

W1, U1, K1
Językowy obraz świata, uniwersalność poznawcza metafory, schematy pojęciowe

9.

W1, U1, K1
System języka i jego zasady a kody komunikacyjne i komunikaty bezfonemowe
(ikonograﬁa, rytuały, muzyka, stroje, sztuka, architektura, ﬁlm itp.)

10.

11.

Teoria dyskursu

W1, U1, K1

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach, uzyskanie z testu co najmniej
50 proc. punktów.

125 / 267

Media w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.180.5cb594691b46e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 8

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W trakcie zajęć student uzyskuje podstawową wiedzę na temat genezy, głównych etapów przemian
i współczesnego układu sił na rynku prasowy radiowym i telewizyjnym (z uwzględnieniem wpływu nowych
technologii i kanałów komunikacji na stare media).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

układ sil i czynników kształtujących sytuację na rynku
prasy, radia i telewizji w Polsce

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04,
DKS_K1_W05

egzamin pisemny

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U04

egzamin pisemny

DKS_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

trafnie analizować sytuację rynkową poszczególnych
mediów, źródła ich sukcesów rynkowych
i niepowodzeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przeprowadzenia analizy dowolnego segmentu czy
sektora medialnego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

8

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
53

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
8

ECTS
0.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Media w Polsce na pograniczu PRL i III RP – zniesienie cenzury, nowe regulacje (w
tym likwidacja RSW „Prasa-Książka-Ruch”), oferta prasowa, radiowa i telewizyjna
na koniec PRL.

W1, U1, K1

2.

Transformacja systemu medialnego w Polsce – lata 90. XX wieku: prasa codzienna
i czasopisma; radiofonia i telewizja; początki Internetu; instytucje okołomedialne.

W1, U1, K1

3.

Tło przemian mediów: cykle rozwojowe gospodarki, rozwój Internetu,
telekomunikacji, mediów mobilnych.

W1, U1, K1

4.

Rynek prasowy w Polsce w XXI wieku.

W1, U1, K1

5.

Radiofonia w Polsce w XXI wieku.

W1, U1, K1

6.

Telewizja w XXI wieku.

W1, U1, K1

7.

Kapitał zagraniczny i grupy medialne w Polsce.

W1, U1, K1

8.

Media publiczne a media narodowe po 2015 roku.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na połowie wykładów. Uzyskanie min. 60% punktów w teście
egzaminacyjnym.
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Media w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.180.5cd2d29b842d2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z charakterystyką polskiego rynku medialnego oraz z najważniejszymi
jego przemianami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

strukturę systemu medialnego w Polsce, układ sił
w poszególnych sektorach i segmentach oraz czynniki
warunkujące

DKS_K1_W04,
DKS_K1_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywać wiedzę niezbędną do analizy
i rozumienia zmian zachodzących na rynku medialnym
i w instytucjach okołomediaalnych

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U05,
DKS_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania odpowiedzialnych ról społecznych
w zawodach medialnych i okołomedialnych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie projektu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rys historyczny - sztandarowe tytuły prasowe w PRL: „Trybuna Ludu”, tygodniki
społeczno-polityczne („Tygodnik Powszechny”, „Po prostu”, „Polityka”) oraz prasa
kolorowa („Przyjaciółka”, „Przekrój”).

W1, U1, K1

2.

Współczesna prasa codzienna: rywalizacja i zróżnicowanie ideowo-polityczne
dzienników oraz tabloidów.

W1, U1, K1

3.

Oblicza ideowe współczesnych tygodników opinii.

W1, U1, K1

4.

Współczesna prasa kolorowa - analiza wybranych segmentów: magazyny kobiece,
people magazines, rozrywkowo-plotkarskie.

W1, U1, K1

5.

Rynek radiowy w Polsce - formy rywalizacji stacji komercyjnych na szczeblu
ogólnopolskim, ponadregionalnym i lokalnym.

W1, U1, K1

6.

Współczesny rynek telewizyjny - formy rywalizacji kanałów ogólnokrajowych
ogólnych i tematycznych oraz kanałów informacyjnych. Analiza skutków
wprowadzenia Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Wybrane problemy mediów współczesnych w warunkach polskich – jeden temat
do wyboru z listy:
1. Post-prawda w mediach epoki ponowczesnej - fake news, deep fake;
2. Dziennikarze jako część elit intelektualnych i „tłumacze” płynnej rzeczywistości;
3. Rola mediów w epoce radykalizacji dyskursów publicznych w Polsce, Europie i
świecie;
4. Technopol 2.0 – algorytmy, Big Data, generatory treści i inne formy
dehumanizacji komunikowania;
5. Wojny kultur w polskiej mediosferze XXI wieku - między konsumpcjonistycznym
indyferentyzmem mediów a mediami tożamościowymi;

7.

W1, U1, K1

6. 3K na początku XXI wieku – debata o kapitale, koncentracji oraz konwergencji w
mediach – polskie spojrzenie;
7. Rola mediów w procesie „kulturowego unieważniania” (cancel culture);
8. Amusing Ourselves to Death, czyli duch zabawy w mediach – infotainment i
zjawiska pokrewne - przyczyny i skutki;
9. Radykalizacja w mediach i poprzez media – jej formy i skutki;
10. Mowa nienawiści i hejt w mediach jako fundamentalne zagrożenia w
mediosferze XXI wieku;
11. Media współczesne jako narzędzia hybrydowej wojny przyszłości.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Syntetyczne pisemne opracowanie wybranego tematu
(z pkt. 1–6) – 50 proc. Prezentacja problemowa (z listy
w pkt. 7) – 30 proc. Frekwencja według ustalonych
reguł – 20 proc.
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Public relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.180.623475eed73a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie umiejętności analizowania sytuacji komunikacyjnych w zakresie public relations i przygotowania działań
na tym polu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wiedzę z zakresu public relations

DKS_K1_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

zastosować podstawowe procedury public relations

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U02,
DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02,
DKS_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działań w zakresie public relations

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

16

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rodzaje PR

W1, U1, K1

2.

Przygotowanie strategii komunikacyjnej

U1

3.

Narzędzia public relations

U1, K1

4.

Sytuacje kryzysowe i wewnętrzny PR

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

Pozytywna ocena z testu. Progi punktowe: 15 pkt - dst, 20 pkt - db, 25 pkt
- bdb.
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Praktyka: Pracownia dziennikarska radiowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.180.5cc2edcb18074.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0610Technologie teleinformacyjne nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Słuchacze poznają pracę radiowego reportera. Uczą się zasad tworzenia serwisu informacyjnego, prezentowania
wiadomości i prowadzenia audycji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę pracy reportera radiowego, serwisanta
i prowadzącego program radiowy. Wie na czym polega
rola wydawcy i producenta oraz ich wzajemnych
relacji. Buduje swobodę pracy przed radiowym
mikrofonem. Warsztaty odbywają się w studiu
radiowym.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U04,
DKS_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukać, zweryﬁkować i sformułować radiowego
newsa. Wie jak tę informację zaprezentować
na antenie. Pracuje na zajęciach nad prawidłową
intonacją, rozłożeniem akcentów oraz dynamiką
przekazu. Ma umiejętność relacjonowania, bez
konieczności wspierania się wcześniej napisanym
tekstem. Poznaje tajniki pracy nad reportażem
radiowym. Zdobywa umiejętności poprowadzenia
wywiadu z rozmówcą. Ma świadomość, że reporterskie
działanie radiowe nie kończą się na samym nagraniu
rozmowy. Na potrzeby mediów społecznościowych
obowiązkiem staje się nagranie wersji wideo, zrobienie
zdjęć a często nawet napisanie artykułu na stronę
www. Student nabywa podstawowe przygotowanie
do pracy w roli dziennikarza radiowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do opracowania własnych
tematów do realizacji. Wie w jaki sposób dobierać
rozmówców i jak do nich docierać. Zna oczekiwania
redakcji i potraﬁ się dostosować do wymogów
pracodawcy. Buduje bazę doświadczeń, która może
ułatwić start w zawodzie dziennikarza radiowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

18

przygotowanie do ćwiczeń

18

zbieranie informacji do zadanej pracy

16

przygotowanie do zajęć

22

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

rozwiązywanie kazusów

19

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
118

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Reporter i jego dziennikarskie obowiązki.

W1, U1, K1

2.

Serwisant i jego kompetencje.

W1, U1, K1

3.

Prowadzący program radiowy i specyﬁka wymaganych umiejętności.

W1, U1, K1

4.

Praca nad interpretacją radiowych tekstów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecności (dopuszczone dwie nieobecności nieusprawiedliwione),
aktywny udział w zadaniach warsztatowych (napisanie relacji
reporterskiej, serwisu informacyjnego, prezentacja wiadomości,
tworzenie audycji i przeprowadzenie wywiadu) oraz materiał
reporterski w dowolnej formie składają się na uzyskanie
pozytywnej oceny z zajęć. Uzupełnienie progów zaliczenia: 40
procent aktywny udział w zadaniach warsztatowych, 40 procent
materiał reporterski oraz 20 procent obecności.
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Praktyka: Montaż telewizyjny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.180.5cc2edcb353ae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0610Technologie teleinformacyjne nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 12

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu montażu obrazu i dźwięku telewizyjnego

C2

Zapoznanie z profesjonalnym (zawodowym) programem do montażu (Final Cut Pro)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

na czym polega warsztat pracy montażysty
telewizyjnych materiałów audiowizualnych

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2

student zna profesjonalny (zawodowy) program
do montażu obrazu i dźwięku

DKS_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student, przy użyciu profesjonalnego programu,
potraﬁ zmontować gotowy materiał audiowizualny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w zespole przy montażu materiału
audiowizualnego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

12

wykonanie ćwiczeń

12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

26

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
12

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie z najważniejszymi zasadami montażu materiałów audiowizualnych

W1

2.

Poznanie profesjonalnego programu do montażu obrazu i dźwięku

W1, W2

3.

Montaż materiału audiowizualnego z wykorzystaniem podkładu muzycznego

W1, W2, U1, K1

4.

Montaż materiału audiowizualnego będącego relacją z wydarzenia

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Materiał oceniany pod kątem technicznym (prawidłowy montaż
obrazu i dźwięku wraz z naprawieniem wszystkich błędów
technicznych) oraz merytorycznym (logiczność i spójność
tematyczna zmontowanego ﬁlmu). Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie za zmontowany materiał co najmniej połowy punktów
+ 1 oraz obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Nowe media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.180.5cb594696aa89.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historyczno-społecznymi okolicznościami rozwoju nowych mediów w XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

fakty leżące u podstaw rozwoju nowych mediów oraz
ich społeczne konsekwencje.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przemiany społeczne w XX wieku. Historyczno-polityczne tło powstania nowych
mediów.

W1

2.

Cechy nowych mediów. Cyfrowość, interaktywność, hipertekstowość, wirtualność.

W1

3.

Ujęcia teoretyczne nowych mediów. Determinizm technologiczny i jego krytycy.

W1

4.

Powstanie i rozwój Arpanetu. Środowisko techno-merytokratyczne i jego wpływ na
powstanie nowych mediów. Rozwój technologiczny w USA i w Europie po II Wojnie
Światowej.

W1

5.

Komputeryzacja oddolna w latach 70 i 80 XX wieku. Rozwój przedsiębiorczości
komputerowej (Microsoft, Apple, Atari, Commodore i inne).

W1

6.

Powstanie i upadek "dot.comów". Komercjalizacja sieci komputerowych.
Przedsiębiorczość internetowa (Amazon, eBay) Kryzys 2000 r., jego przyczyny i
konsekwencje.

W1

7.

Nowe nowe media. Odrodzenie nowych mediów po kryzysie. Powstanie Google'a i
Facebooka. Marketing nowomedialny.

W1

8.

Aktywizm nowomedialny. Powstanie i rozwój inicjatyw wolnego oprogramowania.
Problemy prawa autorskiego i jego polityczne konsekwencje.

W1

9.

Problem prywatności. Szanse i zagrożenia mediów mobilnych.

W1

10.

Funkcje polityczno-kontrolne nowych mediów. Analiza przypadków Juliana
Assange'a i Edwarda Snowdena.

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie z egzaminu pisemnego 50 proc. punktów
+ 1. Obecność – co najmniej 60 proc.
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Praktyka zawodowa dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.180.62347f8c0e74d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 240

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Praktyki studenckie, które mogą mieć miejsce w dowolnej instytucji medialnej, reklamowej lub PR, mają na celu
zapoznanie studenta z pracą w wymienionych instytucjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

sposób funkcjonowania wybranej instytucji medialnej,
reklamowej, PR lub okołomedialnej.

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08

zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykonać różnorodne zadania - samodzielnie oraz
w zespole - zgodnie z proﬁlem działalności wybranej
instytucji medialnej, reklamowej, PR lub
okołomedialnej, w której odbywa praktykę.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działania w sferze komunikacji społecznej i mediów
w sposób przedsiębiorczy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

240

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
240

ECTS
9.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
240

ECTS
9.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poznanie struktury i specyﬁki wybranej instytucji medialnej, reklamowej, PR lub
okołomedialnej.

W1, U1, K1

2.

Dokładne zapoznanie się z funkcjonowaniem i zadaniami działu/działów, w którym
odbywa się praktyka

W1, U1, K1

3.

Systematyczne i terminowe wykonywanie powierzonych, typowych dla
instytucji/działu zadań

W1, U1, K1

4.

Doskonalenie umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, w tym
realizacji zadań zespołowych i pracy w zespole

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia praktyk studenckich jest dopełnienie wszystkich
formalności zgodnie z Regulaminem Praktyk Studenckich zatwierdzonym
na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i
zaliczenie na ocenę
Komunikacji Społecznej. Student powinien dostarczyć w terminie
wypełnioną i podpisaną umowę oraz prawidłowo uzupełnioną książeczkę
praktyk.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Marketing polityczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.180.5cb5946988b8f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

W trakcie zajęć student zdobywa podstawową wiedzę na temat marketingu politycznego. Celem zajęć jest
przedstawienie głównych technik marketingowych oraz skutecznych metod pozyskiwania poparcia politycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe zagadnienia z zakresu marketingu
politycznego. Ma wiedzę o różnorodnych narzędziach
i technikach marketingowych.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować skuteczny przekaz marketingowy samodzielnie oraz w grupie.

DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość istnienia kodów
aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące
działania w sferze mediów i w innych zawodach
okołomedialnych oraz dostrzega wszelkie przejawy
manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak
i okołomedialnej działalności zawodowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

16

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie, Marketing polityczny – podstawowe pojęcia i koncepcje.
Planowanie w marketingu politycznym.

W1, U1

2.

Rola wizerunku

W1, U1, K1

3.

Polityczny PR i marketing polityczny

W1, U1, K1

4.

Marketing polityczny i media; rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych

W1, U1, K1

5.

Opinia publiczna i jej rola w marketingu politycznym

W1, U1, K1

6.

Bariery i możliwości oraz wyzwania marketingu politycznego

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,

Sylabusy
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ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie uzyskuje się na podstawie obecności na zajęciach
(min. 80%) i zaangażowania w trakcie kolejnych spotkań
(poprawne wykonywanie zadań i udział w dyskusji).
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej
oceny z kolokwium (min. 60% maksymalnej liczby punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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European Media Policy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.180.5cb59469a1fc9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z niezbędną wiedzą, a także narzędziami analitycznymi oraz
kompetencjami pozwalającymi rozumieć najistotniejsze trendy i procesy polityki medialnej i komunikacyjnej Unii
Europejskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe ekonomiczne, prawne i polityczne
uwarunkowania procesów komunikacji społecznej
i polityki medialnej w kontekście europejskim. Student
DKS_K1_W04,
rozumie i jest w stanie krytycznie analizować dylematy
DKS_K1_W05
społecznego, ekonomicznego i technologicznego
rozwoju nowego środowiska medialnego w kontekście
ponadnarodowym.

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać nabyte umiejętności i narzędzia
intelektualne w celu analizowania, oceniania i
kreatywnego wykorzystania źródeł i danych
dotyczących wybranych zagadnień i problemów
polityki medialnej, potraﬁ dokonać oceny, wykorzystać
odpowiednie argumenty oraz przygotować ekspertyzę
na wybrany temat polityki medialnej.

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U06

zaliczenie ustne

DKS_K1_K01

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny oraz konstruktywnego wykorzystania
wiedzy na temat strategii, działań, procesów
wdrożeniowych polityki medialnej medialnej
w ponadnarodowym kontekście europejskim.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Władza mediów: funkcje w polityce medialnej - wprowadzenie.
2. Wprowadzenie do europejskiej polityki medialnej: standardy, wartości i aktorzy
3. Wolność słowa, wolność mediów: standardy, monitoring i dezinformacja.
1.

4. Europejska sfera publiczna i fazy europejskiej polityki audiowizualnej

W1, U1, K1

5. Dyrektywa AVMS . Rola agencji regulacyjnych ds. mediów.
6. Pluralizm mediów i koncentracja mediów
7. Media publiczne

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co
najmniej połowę pytań zadanych na egzaminie ustnym oraz udział w
zajęciach (min. 50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat funkcjonowania instytucji europejskich, a także orientować się w
podstawowych aspektach komunikacji społecznej, nauki o mediach, zarządzaniu, naukach społecznych i politycznych. W
zajęciach wymagana jest 50% obecność.

Sylabusy

151 / 267

Kultura cyfrowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.180.5cb59469b9639.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu procesów właściwych dla kultury cyfrowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna podstawową terminologię z zakresu nauk
społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
w tym związaną z wybraną sferą działalności
społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej

DKS_K1_W01

zaliczenie pisemne

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozumie i potraﬁ analizować i interpretować zjawiska
społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością
medialną i okołomedialną

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potraﬁ
uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Kultura analogowa a kultura cyfrowa.
2. Digitalizacja i zasoby cyfrowe.
1.

3. Twórca, wytwórca, producent w kulturze cyfrowej.

W1, U1, K1

4. User generated content.
5. Użytkownik w kulturze cyfrowej.
6. Media w kulturze cyfrowej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Uzyskanie z testu 50 proc. punktów + 1. Obecność – co najmniej 60 proc.
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Historia reklamy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.180.5cb59469d6c03.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią reklamy w świecie zachodnim i na ziemiach polskich, oraz
ukazanie związków historii reklamy i mediów ze współczesnymi mediami i reklamą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma uporządkowaną, całościową wiedzę
na temat historii reklamy i innych form komercyjnej
komunikacji perswazyjnej w kulturze
euroamerykańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
historii komunikacji reklamowej w Polsce; rozumie
historyczne związki komunikacji reklamowej
z dziedzictwem kulturalnym, tradycjami i kulturą
współczesną.

DKS_K1_W01

zaliczenie pisemne

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U04

zaliczenie pisemne

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student ma umiejętność przygotowywania publikacji
i projektów przy użyciu wiedzy nabytej podczas
wykładu - we własnej pracy zawodowej w reklamie
i promocji, mediach i organizacjach okołomedialnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie uwarunkowania historyczne i kulturowe
komunikacji reklamowej oraz zależności media –
reklama.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Perswazja reklamowa w starożytności.

W1, U1

2.

Początki reklamy w Europie Zachodniej i na ziemiach polskich; reklama w erze
przedmarketingowej.
Reklama prasowa przed progiem umasowienia.

W1, U1, K1

3.

Początki reklamy masowej – era sztukmistrzów.
Reklama prasowa w XIX wieku: format produkt/informacja i
produkt/symbol/informacja.
Narodziny i rozwój marek.
Dom towarowy i inne świątynie konsumpcji.
Historia agencji reklamowych i badań marketingowych.
Dzieje plakatu reklamowego w XIX i XX wieku.

W1, U1

Sylabusy
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4.

20 – lecie międzywojenne: kulturowy i gratyﬁkacyjny wymiar reklamy.
Reklama w Polsce w 20-leciu międzywojennym.
Reklama w Rosji Radzieckiej ery NEP.

W1, U1

5.

Reklama a propaganda polityczna – historia związków.
Reklama w Rosji Radzieckiej ery NEP.
Reklama w krajach komunistycznych 1945 – 1989, ze szczególnym
uwzględnieniem PRL.
Narodziny i rozwój reklamy społecznej.
Narodziny i rozwój reklamy politycznej.

W1, U1, K1

6.

Początki reklamy radiowej i telewizyjnej.
Reklama typu lifestyle.
Rewolucja kreatywna i jej konsekwencje.
Reklama ponowoczesna.

W1, U1, K1

7.

Reklama a sztuka – dzieje wzajemnych zależności.

W1, U1

8.

Odbudowa przemysłu reklamowego w Polsce po 1989 roku.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie testu na co najmniej 60 proc. przewidzianej punktacji,
obecnośc na co najmniej 75 proc. zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wstępnych wymagań.

Sylabusy
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Etykieta i komunikacja interpersonalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.180.5cb59469ef97f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem głównym wykładu monograﬁcznego jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu psychologii mentalności
Polaków. Pozwoli to na zrozumienie przyczyn niskiego poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego na temat
dobrego obyczaju oraz zasad savoir-vivre'u.

C2

Drugim celem wykładu jest zapoznanie studenta z zasadami etykiety i dobrego obyczaju.

C3

Trzecim celem jest przekazanie wiedzy na temat skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

1. Student zna i rozumie genezę mentalności narodu
polskiego.

DKS_K1_W01

zaliczenie pisemne, esej

W2

reguły etykiety i dobrego obyczaju.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej

W3

zasady skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać wiedzę z zakresu etykiety i dobrego
obyczaju w pracy i w życiu społecznym.

DKS_K1_U01

zaliczenie pisemne, esej

U2

pracować w zespole oraz skutecznie realizować swoje
różne role społeczne.

DKS_K1_U08

zaliczenie pisemne, esej

DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

świadomego wypełniania zobowiązań społecznych
związanych z pełnieniem ról społecznych oraz
do współorganizowania działalności na rzecz
środowiska społecznego, a także do inicjowania
działania na rzecz interesu publicznego w sposób
zgodny z normami społecznymi, regułami savoirvivre'u i skutecznej komunikacji społecznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Psychologia mentalności Polaków.

W1

2.

2. Zasady etykiety, dobrego obyczaju, savoir-vivre'u i skutecznej komunikacji
międzyludzkiej.

W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy

159 / 267

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie eseju na pozytywną ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Stosunki międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.180.5cb5946a14bee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom kursu wybranych elementów teoretycznej reﬂeksji nad sferą
stosunków międzynarodowych (uczestnikami, paradygmatami oraz skutkami oddziaływań transgranicznych).

C2

Beneﬁcjenci kursu powinni dysponować odpowiednią wiedzą na temat fundamentalnych problemów
współczesnego świata.

C3

Kolejnym celem kursu jest wykształcenie wśród jego uczestników umiejętności skutecznej weryﬁkacji źródeł
informacji na temat zjawisk i procesów międzynarodowych.

C4

Ostatnim celem kursu jest przysposobienie jego uczestników zdolności konstruowania przejrzystych narracji
dziennikarskich – w różnych formach gatunkowych – o problemach i wydarzeniach międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w zaawansowanym stopniu fakty, obiekty, zjawiska
i procesy z zakresu międzynarodowych stosunków
politycznych, gospodarczych i kulturowych

DKS_K1_W01

esej

W2

zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji
związane z rozwojem transgranicznych relacji
międzynarodowych

DKS_K1_W01

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować i interpretować zjawiska kulturowe,
polityczne, prawne i ekonomiczne na arenie
międzynarodowej.

DKS_K1_U03

prezentacja

U2

docierać do wartościowych i różnorodnych źródeł
informacji oraz formułować wnikliwe sądy z użyciem
merytorycznej argumentacji, formułować wnioski,
umie także brać udział w debacie oraz posługiwać się
terminologią z zakresu stosunków międzynarodowych.

DKS_K1_U05

esej

DKS_K1_K01

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wypełniania zobowiązań społecznych związanych
z pełnieniem ról społecznych oraz współorganizowania
działalności dla dobra publicznego, jest gotów
do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie raportu

21

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych (wybrane zagadnienia): *
metody badawcze i modele eksplanacyjne, uczestnicy stosunków
międzynarodowych;
* Polityka zagraniczna państwa: pojęcie wpływu międzynarodowego, wyznaczniki
polityki zagranicznej, status i rola międzynarodowa państw. Media a polityka
zagraniczna. Dyplomacja mediów; * Pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe.
Międzynarodowy ład polityczny; * Spory i konﬂikty międzynarodowe. Media a
wojna
w XXI wieku; * Międzynarodowe aspekty ochrony praw człowieka. Rola mediów w
sferze ochrony praw człowieka.

2.

Wybrane zagadnienia z najnowszej historii stosunków międzynarodowych: *
W1, W2, U1, U2, K1
polityka zagraniczna USA po II wojnie światowej; * Europa i świat po upadku ZSRR.

3.

Globalizacja i współczesne problemy (jeden temat do wyboru przez uczestników
kursu): terroryzm międzynarodowy; sytuacja dzieci we współczesnym świecie;
prawa
kobiet w regionach świata, ubóstwo i dobrobyt w XXI wieku; ludobójstwo w historii
i współcześnie; USA i NATO w nowej sytuacji międzynarodowej: istota i ewolucja
stosunków transatlantyckich; kolonializm, dekolonizacja i ich skutki; świat islamu
w XXI wieku.

W1, W2, U1, U2, K1

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pierwszym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie
poprawnie prezentacji opartej na treściach przedstawionych w ramach
zajęć – 30 proc. Uczestnicy kursu muszą także przygotować pracę
pisemną — w formie eseju — poświęconą wybranemu zagadnieniu z
zakresu stosunków międzynarodowych – 50 proc. (temat pracy
uzgodniony z prowadzącym zajęcia). Obecność na zajęciach – 20 proc.
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Media relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikacja polityczna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSKpN.1100.6234eec32abac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z technikami prowadzenia działań prowskich w zakresie media relations.
Po zakończeniu kursu student powinien umieć zaplanować i realizować działania tego typu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

sposób funkcjonowania mediów, a także potrzeby ich
odbiorców, w zakresie wymaganym dla poprawnego
wykonywania obowiązków prowca-specjalisty media
relations.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role, w tym także planować i organizować pracę
indywidualną oraz w zespole w zakresie właściwym dla DKS_K1_U08
organizacji i realizacji zadań specjalisty media
relations.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość istnienia zasad etycznych,
odnoszących się do działania zawodowego w sferze
mediów i innych zawodach okołomedialnych, rozumie
konieczność normowania zachowań w tym zakresie
oraz jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji
odbiorcą, rozumie zagrożenia wynikające z tego
zjawiska.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie do ćwiczeń

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

rozwiązywanie zadań problemowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

165 / 267

1. Omówienie zakresu deﬁnicyjnego PR i pojęć pokrewnych, instrumentarium PR,
narzędzi media relations.
2. Omówienie cech tekstu informacyjnego i promocyjnego/perswazyjnego analiza przykładów.
3. Omówienie czynników atrakcyjności medialnej (kryteriów selekcji
dziennikarskiej) - zadanie praktyczne: przygotowanie materiału prasowego.
4. Omówienie technik kreatywnego myślenia - zadanie praktyczne: przygotowanie
bajki.

1.

W1, U1, K1

6. Omówienie typów i strategii organizacji konferencji prasowej - zadanie
praktyczne: organizacja konferencji
7. Omówienie zasad przygotowania sprostowania - zadanie praktyczne:
przygotowanie sprostowania.
8. Omówienie kryteriów oceny skuteczności działań PR typu media relations zadanie praktyczne: wycena ekwiwalentu reklamowego doniesień medialnych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w
zajęciach oraz przygotowanie 3 zadań indywidualnych i 3
zadań zespołowych. Niezbędne do zaliczenia kursu jest
wykonanie poprawnie przynajmniej 2 zadań indywidualnych i
2 zadań zespołowych oraz obecność w wymiarze
przynajmniej 65%.
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Media relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Reklama i PR

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSRPN.1100.6234eec32abac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z technikami prowadzenia działań prowskich w zakresie media relations.
Po zakończeniu kursu student powinien umieć zaplanować i realizować działania tego typu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

sposób funkcjonowania mediów, a także potrzeby ich
odbiorców, w zakresie wymaganym dla poprawnego
wykonywania obowiązków prowca-specjalisty media
relations.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role, w tym także planować i organizować pracę
indywidualną oraz w zespole w zakresie właściwym dla DKS_K1_U08
organizacji i realizacji zadań specjalisty media
relations.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość istnienia zasad etycznych,
odnoszących się do działania zawodowego w sferze
mediów i innych zawodach okołomedialnych, rozumie
konieczność normowania zachowań w tym zakresie
oraz jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji
odbiorcą, rozumie zagrożenia wynikające z tego
zjawiska.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie do ćwiczeń

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

rozwiązywanie zadań problemowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Omówienie zakresu deﬁnicyjnego PR i pojęć pokrewnych, instrumentarium PR,
narzędzi media relations.
2. Omówienie cech tekstu informacyjnego i promocyjnego/perswazyjnego analiza przykładów.
3. Omówienie czynników atrakcyjności medialnej (kryteriów selekcji
dziennikarskiej) - zadanie praktyczne: przygotowanie materiału prasowego.
4. Omówienie technik kreatywnego myślenia - zadanie praktyczne: przygotowanie
bajki.

1.

W1, U1, K1

6. Omówienie typów i strategii organizacji konferencji prasowej - zadanie
praktyczne: organizacja konferencji
7. Omówienie zasad przygotowania sprostowania - zadanie praktyczne:
przygotowanie sprostowania.
8. Omówienie kryteriów oceny skuteczności działań PR typu media relations zadanie praktyczne: wycena ekwiwalentu reklamowego doniesień medialnych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w
zajęciach oraz przygotowanie 3 zadań indywidualnych i 3
zadań zespołowych. Niezbędne do zaliczenia kursu jest
wykonanie poprawnie przynajmniej 2 zadań indywidualnych i
2 zadań zespołowych oraz obecność w wymiarze
przynajmniej 65%.
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Media społecznościowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Nowe media

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSNmN.1100.5cb5946f4a606.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przyswojenie przez studentów wiedzy na temat specyﬁki i miejsca w systemie medialnym mediów
społecznościowych.

C2

Zapoznanie się studentów z potencjałem mediów społecznościowych w życiu prywatnym i zawodowym.

C3

Opanowanie przez studentów narzędzi do wytwarzania zawartości przeznaczonej do mediów społecznościowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę mediów społecznościowych oraz ich miejsce
w systemie medialnym.

DKS_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

metody badawcze, które może zastosować do badania
mediów społecznościowych.

DKS_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

W3

student wie jak wykorzystać media społecznościowe
w życiu prywatnym i w działalności zawodowej.

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeanalizować i ocenić własną obecność, a także
działalność osób publicznych i organizacji w mediach
społecznościowych.

DKS_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

zaprojektować i wykonać prosty projekt badawczy dot.
mediów społecznościowych.

DKS_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
raport

U3

przygotować zawartość przeznaczoną do publikacji
w mediach społecznościowych.

DKS_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt, raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego, praktycznego wykorzystania mediów
społecznościowych w życiu prywatnym i zawodowym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie raportu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka i miejsce mediów społecznościowym w systemie medialnym.

W1

2.

Typologia funkcjonalna mediów społecznościowych.

W1

Sylabusy
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3.

Media społecznościowe w użytkowaniu prywatnym i zawodowym.

W3, U1, K1

4.

Kreacja zawartości przeznaczonej do mediów społecznościowych.

W3, U3, K1

5.

Badania mediów społecznościowych.

W2, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt, raport

Uzyskanie z projektu, raportu z badań i zadań co najmniej
połowy punktów + 1.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Fotograﬁa dziennikarska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSDN.1100.5cb5946c45b39.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu historii, genologii i aksjologii fotograﬁi dziennikarskiej. Wiedza ta
ma służyć podniesieniu kwaliﬁkacji profesjonalnych studentów w zawodzie fotografa, fotoreportera oraz
fotoedytora.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dylematy współczesnej cywilizacji związane
z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz
wizualnych mediów i technologii komunikowania.

DKS_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

zastosowania praktyczne wiedzy z zakresu
komunikowania wizualnego ze szczególnym
uwzględnieniem fotograﬁi dziennikarskiej.

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W3

budowę oraz funkcje systemów i instytucji właściwych
dla działalności zawodowej właściwej dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także
cechy i potrzeby ich odbiorców.

DKS_K1_W05,
DKS_K1_W06,
DKS_K1_W07

projekt, prezentacja

U1

identyﬁkować i interpretować zjawiska z zakresu
komunikacji społecznej oraz zachodzące między nimi
zależności, ze szczególnym uwzględnieniem wizualnej
mediatyzacji różnorodnych treści.

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U04,
DKS_K1_U08

projekt

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać
umiejętności profesjonalne związane z wykonywaniem
pracy fotografa prasowego i fotoedytora oraz
podejmować działania zmierzające do rozwijania
zdolności i kierowania własną karierą.

DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08,
DKS_K1_U09

prezentacja

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przestrzegania kodów aksjologicznych oraz zna
kodeksy etyczne, normujące działania zawodowe
w sferze fotograﬁi prasowej i dziennikarskiej, rozumie
konieczność normowania zachowań w tym zakresie
oraz jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji
odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej
działalności zawodowej, rozumie zagrożenia
wynikające z tego zjawiska oraz potraﬁ odbierane
treści poddać ocenie krytycznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

wykonanie ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fotograﬁa dziennikarska w ujęciu historycznym

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

Fotograﬁczne gatunki dziennikarskie. Fotograﬁa informacyjna, reportażowa,
fotoilustracja

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Etyka fotograﬁi prasowej

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Warsztat pracy i narzędzia fotoreportera i fotoedytora. Fotograﬁa studyjna a
plenerowa

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Podstawowe zagadnienia kompozycji fotograﬁcznej oraz fotoedycji i archiwizacji
zdjęć

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

Analiza i interpretacja fotograﬁi

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę na podstawie: • obecności – 10 proc. •
wykonanych poprawnie zadań (5 z listy do wyboru) – 20 proc.
• realizacji projektu fotograﬁcznego (student powinien
zrealizować w formie fotoreportażu) – 50 proc. • eseju
zaliczeniowego – 20 proc
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Konﬂikty społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikacja polityczna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSKpN.1100.5cb59470bc63c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie umiejętności analizowania konﬂiktów społecznych i przygotowania działań w zakresie komunikowania,
służących ich rozwiązaniu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wiedzę na temat konﬂiktów społecznych

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W02,
DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
raport
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

komunikować się w sytuacjach konﬂiktowych

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U02,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U05,
DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08

prezentacja

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02,
DKS_K1_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwiązywania konﬂiktów społecznych drogą
porozumienia

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie raportu

55

analiza i przygotowanie danych

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podejścia i istota konﬂiktu, agregacja preferencji i koncepcje sprawiedliwości,
dylematy działania zbiorowego.

W1, U1, K1

2.

Sposoby rozstrzygania konﬂiktu

U1

3.

Komunikacja w sytuacjach konﬂiktowych, dynamika konﬂiktu.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
gra dydaktyczna, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, raport,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Raport jest oceniany na podstawie trafności wykorzystania
prezentowanych ujęć problemu oraz jakości własnych analiz
problemu (do zaliczenia konieczne jest uzyskanie co najmniej
połowy punktów + 1). Kolokwium (do zaliczenia konieczne jest
uzyskanie co najmniej połowy punktów + 1). Obecność i
aktywność.
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Strategia public relations dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Reklama i PR

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSRPN.1100.6234f510c2632.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie umiejętności analizowania sytuacji komunikacyjnych w zakresie public relations i przygotowania działań
strategicznych na tym polu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady przygotowywania strategii public relations

DKS_K1_W02,
DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U02,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02,
DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przygotowywać strategię public relations

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zespołowej analizy i oceny strategii public relations

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie projektu

90

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Strategia public relations – zagadnienia wstępne.

W1, U1, K1

2.

Analiza sytuacji wyjściowej.

W1, U1, K1

3.

Określenie grup docelowych.

W1, U1, K1

4.

Tworzenie kluczowych przekazów.

W1, U1, K1

5.

Dobór narzędzi PR.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie uzyskuje się na podstawie obecności na zajęciach
(min. 80%) i zaangażowania w trakcie kolejnych spotkań
zaliczenie na ocenę, projekt (wykonywanie zadań i udział w dyskusji). Warunkiem zaliczenia
przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu (min.
60% maksymalnej liczby punktów).
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Projektowanie komunikacji w Internecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Nowe media

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSNmN.1100.5cb5946f6357e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0610Technologie teleinformacyjne nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest nabycie przez studentów wiedzy o zasadach komunikacji w sieci oraz rozwinięcie umiejętności
projektowania komunikacji w Internecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji
związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego
oraz nowych mediów i technologii komunikowania

DKS_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ analizować i interpretować zjawiska społeczne
oraz zachodzące między nimi zależności, w tym
zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne
związane z działalnością medialną i okołomedialną,
także w oparciu o podstawy teoretyczne
z zastosowaniem metody badawczej

DKS_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnych form

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie projektu

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

55

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Metodologia badań online.
Netykieta i grzeczność w komunikacji online.
Filozoﬁa Kaizen a innowacyjne podejście do problemów.
Metoda burzy mózgów a rozwiązywanie problemów.
1.

Podstawowe zagadnienia z zakresu: ekonomiki informacji, ekonomiki mediów,
użyteczności serwisów informacyjnych, architektury informacji.

W1, U1, K1

Architektura informacji.
Wyszukiwarki w informacyjnych serwisach internetowych, ekosystemy medialne.
Użyteczność z punktu widzenia użytkownika końcowego.
Potrzeby i zachowania użytkowników. Analizy heurystyczne.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt

Uzyskanie z projektu co najmniej połowy punktów + 1. Obecność
na co najmniej 75 proc. zajęć.
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Ochrona własności intelektualnej dla studentów dziennikarstwa
i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.1100.6234cc8d62e51.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy na temat praw własności intelektualnej oraz praktycznych umiejętności korzystania z nich przez
studentów/ przyszłych dziennikarzy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe zasady zarządzania zasobami własności
intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej
przedsiębiorczości oraz zna podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej
i prawa autorskiego

DKS_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

pojęcia i zasady z zakresu prawa własności
artystycznej, naukowej i literackiej - w tym
uregulowania prawnego poszczególnych przedmiotów
tej własności w zakresie regulacji polskiej, UE oraz
międzynarodowej.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

pojęcia i zasady z zakresu prawa własności
przemysłowej - w tym uregulowania prawnego
poszczególnych przedmiotów tej własności w zakresie
regulacji polskiej, UE i międzynarodowej

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować
informację z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej
podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem
merytorycznej argumentacji, formułować wnioski
i dokonywać syntetycznych podsumowań,
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz
dokonać trafnej identyﬁkacji (kwaliﬁkacji) prawnej
związanych z tym stanów faktycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny odbieranych treści oraz posiadanej
wiedzy z zakresu dziennikarstwa i komunikacji
społecznej, ma świadomość jej znaczenia
w rozwiązywani problemów poznawczych
i praktycznych, jest także gotów do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

przygotowanie do sprawdzianu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

analiza orzecznictwa

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

186 / 267

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zakres prawa własności intelektualnej. Źródła prawa: polskie ustawy, konwencje
międzynarodowe oraz dyrektywy
obowiązujące w Unii Europejskiej

W1

2.

Zasady ogólne prawa własności przemysłowej. Patent, prawo ochronne, prawo z
rejestracji – charakterystyka praw

W1, U1

3.

Prawo własności przemysłowej.Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe,
znaki towarowe, oznaczenia geograﬁczne, topograﬁe układów
scalonych. Elementy mniej i bardziej istotne w praktyce dziennikarza.

W1

4.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa, know-how,
nazwy i oznaczenia handlowe

W1

5.

Przedmiot i podmiot prawa autorskiego

W1, U1

6.

Prawa autorskie i prawa pokrewne oraz ich znaczenie dla dziennikarzy oraz
mediów.

W1, U1, K1

7.

Treść prawa autorskiego i możliwości rozporządzania. Ochrona autorskich praw
osobistych i majątkowych - roszczenia.

W1, U1, K1

8.

Przedruk prasowy, dozwolony użytek publiczny i prywatny. Szczególna ochrona
utworów audiowizualnych, programów komputerowych oraz baz danych.

W1, U1, K1

9.

Bazy danych sui generis i ich znaczenie dla mediów

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Urząd Patentowy i rzecznicy patentowi. Organizacje Zbiorowego Zarządzania.
Komisja Prawa Autorskiego

W1, W2, W3, U1, K1

11.

Nietypowe sytuacje wykorzystania praw własności intelektualnej, analizy
przypadków

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę, zgodną z wynikiem testu Zaliczenie
testu min. 8 pkt na platformie e-lerningowej Pegaz ( 8-9 pkt
ocena dst; 10 pkt. dst+; 11-12 pkt. db; 13 pkt db+; 14-15
pkt bdb. Obecność na wykładzie obowiązkowa
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Informacja w mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSDN.1100.5cb5946c6069b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zarówno praktyczne, jak i teoretyczne przygotowanie studenta do pracy w redakcji. Student
zdobywa wiedzę o informacyjnych formach dziennikarskich, metodach zdobywania informacji oraz warsztacie
zawodowym dziennikarza informacyjnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

188 / 267

W1

specyﬁkę różnorodnych źródeł informacji
dziennikarskich oraz specyﬁkę warsztatu dziennikarza
informacyjnego

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać w praktyce wiedzę przekazywaną
podczas zajęć w celu rozwiązywania problemów
wynikających z gromadzenia i przetwarzania
informacji pochodzących z różnych źródeł

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odpowiedzialnego i rzetelnego wypełniania
obowiązków dziennikarza pracującego
w newsroomach każdego typu mediów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie referatu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Przygotowanie prac pisemnych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie najważniejszych informacyjnych gatunków dziennikarskich

W1, U1

2.

Rodzaje informacji: selektywna, idealizowana, wartościująca oraz infotainment

W1, U1, K1

3.

Sposoby gromadzenia informacji

W1, U1, K1

4.

Sposoby weryﬁkowania źródeł

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student na poszczególnych zajęciach w trakcie semestru wykonuje
ćwiczenia pisemne w formie krótkich materiałów dziennikarskich,
wystąpień ustnych, ćwiczeń z kamerą, recenzji i krytycznej oceny
materiałów prasowych i telewizyjnych. Student na zaliczenie
przygotowuje szpigiel własnego telewizyjnego dziennikarskiego
materiału informacyjnego (lub opublikowanego przez innego
autora) w wybranej przez siebie szczegółowej formie pisemnej.
Student otrzymuje zaliczenie jeśli wykonał poszczególne ćwiczenia
w trakcie zajęć, a praca zaliczeniowa wypełnia założenia
poprawności przedstawione na pierwszych zajęciach.
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Warsztat rzecznika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikacja polityczna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSKpN.1100.5cb5946e75b38.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu rzecznika prasowego oraz zapoznanie się
z warsztatem pracy rzecznika.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawy komunikacji społecznej,
rozumie jakie są cele pracy rzecznika prasowego
w procesie komunikowania się podmiotów życia
politycznego i społecznego z otoczeniem, rozumie
zasady funkcjonowania współczesnych mediów, zna
narzędzia pracy rzecznika.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

opracować komunikaty perswazyjne, promocyjne,
DKS_K1_U01,
informacyjne dostosowane do potrzeb różnych
rodzajów mediów i kanałów komunikacji, zorganizować DKS_K1_U02,
DKS_K1_U05
konferencję prasową, nawiązywać relacje
z dziennikarzami.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pełnienia funkcji reprezentanta podmiotów życia
społecznego i politycznego budowania ich wizerunku
w otoczeniu.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K02,
DKS_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

rozwiązywanie zadań problemowych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rzecznictwo prasowe jako działalność społeczno-komunikacyjna

W1, K1

2.

Rola rzeczników prasowych w budowaniu wizerunku podmiotów życia
politycznego i społecznego

W1, U1, K1

3.

Zasady współpracy z mediami instytucjonalnymi

W1, U1, K1

4.

Organizacja biura prasowego - przepływ informacji, podział obowiązków, wybór
narzędzi komunikacyjnych, standaryzacja komunikacji

W1, U1

Sylabusy
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5.

Nowe media w pracy rzecznika

W1, K1

6.

Tworzenie skutecznego przekazu

W1, U1

7.

Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy

U1, K1

8.

Odpowiedzialność i etyka zawodowa rzecznika

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: wykonanie wszystkich prac i ćwiczeń
cząstkowych oraz zdobycie co najmniej połowy punktów
+1 w przypadku każdego z tych zadań; 75% obecność
na zajęciach.
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Kreatywność w PR i reklamie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Reklama i PR

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSRPN.1100.5cb5946de9e3c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem proponowanych zajęć jest zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą z dziedziny psychologii społecznej
i nauki o mediach dotyczącą kreatywności. Zajęcia mają wymiar praktyczny, obejmujące podstawy storytellingu,
mechanizmów obowiązujących w PR i reklamie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie dylematy współczesnej
cywilizacji związane z rozwojem społeczeństwa
informacyjnego oraz nowych mediów i technologii
komunikowania

DKS_K1_W04

projekt

DKS_K1_U07

projekt

DKS_K1_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i poszerzać umiejętności profesjonalne związane
z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej
lub/i okołomedialnej oraz podejmować działania
zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania
własną karierą

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do myślenia i działania w sferze
komunikacji społecznej i mediów w sposób
przedsiębiorczy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie projektu

50

przygotowanie do ćwiczeń

55

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie "twarzy" deﬁniowanej jako "publiczny wizerunek siebie" i społeczne
konsekwencje zachowania twarzy w różnych sytuacjach społecznych.

W1, U1, K1

2.

Poziomy języka: nieformalny, neutralny i formalny. Reguły dostosowywania ich do
określonej sytuacji zawodowej.

W1, U1, K1

3.

Kreatywność a schematy poznawcze. Podstawy psychologii społecznej.

W1, U1, K1

4.

Storytelling jako strategia.

W1, U1, K1

5.

Psychologiczne mechanizmy reklamy.

W1, U1, K1

6.

Praktyczne ćwiczenia rozwijania kreatywności w obszarze zawodowym.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie za ﬁlm zaliczeniowy co najmniej połowy punktów + 1.
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Nowe media a polityka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Nowe media

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSNmN.1100.5cb5946f7d13a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze
i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu
dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną
na zastosowania praktyczne w wybranej sferze
działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjnoreklamowej

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne,
projekt
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W2

k_W04 ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach
systemu społeczno-politycznego i medialnego
we współczesnym społeczeństwie informacyjnym
i relacjach między oboma systemami w Polsce
i na świecie

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne,
projekt

DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt

DKS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

k_U01 potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informację
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów,
a następnie argumentować merytorycznie
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować wnioski

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania swej wiedzy z zakresów nowych
mediów w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie projektu

45

przygotowanie do zajęć

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

wykonanie ćwiczeń

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie w problematykę wolności, prywatności, swobód oraz obowiązków
obywatelskich w kontekście rozwoju nowych mediów; zagadnienia rozproszenia i
koncentracji polityki, kwestię "zawłaszczania" internetu i asymetryczności
"władztwa" nad globalną siecią, problematykę inwigilacji,

W2, U1, K1

2.

nowe media a narzędzia elektronicznej administracji, kwestie wizerunku polityki i
polityków w sieci; problematyka politycznej komunikacji międzynarodowej w
nowych mediach.

W2, U1, K1

3.

wykorzystania nowych mediów przez ruchy antysystemowe; sieciową demokrację
obywatelską, politykę 2.0,

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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4.

Wprowadzenie w problematykę wolności, prywatności, swobód oraz obowiązków
obywatelskich w kontekście rozwoju nowych mediów.

W1, W2, U1, K1

5.

Zagadnienia rozproszenia i koncentracji polityki.

W2, U1, K1

6.

„Zawłaszczanie" internetu i asymetryczności "władztwa" nad globalną siecią.

W2, U1, K1

7.

Problematyka inwigilacji globalnej sieci.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, projekt Uzyskanie min. 6 z 10 pkt. za zadania cząstkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Reportaż w mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSDN.1100.5cb5946c7a6f9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student poznaje szczegółowo historię, typologię, odmiany i funkcje reportażu.

C2

Student doskonali w praktyce umiejętności tworzenia własnego reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

teorię reportażu, zna jego klasyków i mistrzów.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

tworzyć własne reportaże.

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U2

analizować i interpretować reportaż zgodnie
z metodami naukowymi.

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

DKS_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów - jako reporter - wyszukiwać,
podejmować, rozwiązywać ważne społecznie tematy,
zgodnie z misją dziennikarską.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Typologia reportażu pisanego, radiowego, telewizyjnego; odmiany reportażu ze
względu na treść: reportaż śledczy, społeczno-polityczny, społeczny, kulturalny,
interwencyjny, reportaż fabularny, problemowy, literacki - wielki.

W1

2.

Struktura reportażu: czas i miejsce, wątki, bohaterowie reportażu, pozycja
reportera w reportażu (uczestnik, słuchacz, rekonstruktor zdarzeń).

W1

3.

Mistrzowie reportażu - główne teorie reportażu - słynni badacze i teoretycy
gatunku.

W1

4.

Budowanie obrazu, środki artystyczne w reportażu, język gatunku.

W1, U1

5.

Analiza i interpretacja reportażu – w teorii i w praktyce.

W1, U2

Sylabusy
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Praca nad reportażem: szukanie oraz opracowywanie tematu, zbieranie
materiałów, dokumentacja, wyeksponowanie problemu, przesłanie i pointa w
reportażu.

6.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy z uczestników tworzy własny reportaż
(pisze/nagrywa/ﬁlmuje) lub pisze esej związany z zadanymi
lekturami. W trakcie semestru zadawane są także prace
cząstkowe. Kryterium oceny pracy semestralnej i prac
cząstkowych jest ich poprawność. Weryﬁkacja następuje
podczas wspólnych (grupa+ prowadzący) analiz
przygotowanych prac.
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Seminarium dyplomowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.1300.6234cdb51ab50.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 18

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium jest pomoc studentom ostatniego roku studiów licencjackich w wyborze tematu pracy
dyplomowej, sformułowaniu zagadnień badawczych, zbudowaniu zaplecza teoretycznego, zaprojektowaniu
metodologii prac, przeprowadzeniu badań empirycznych koniecznych do ukończenia i obrony pracy z wybranego
obszaru.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

, w zaawansowanym stopniu, charakter - w tym
wybrane fakty, obiekty, zjawiska, procesy, teorie je
wyjaśniające oraz metody ich badania i analizy a także miejsce i znaczenie dyscypliny nauk
o komunikacji społecznej i mediach, jej relacje
do innych dyscyplin w ramach dziedziny nauk
społecznych.

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W02,
DKS_K1_W03,
DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informację
z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie
formułować hipotezy badawcze i krytyczne sądy
z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu
o poglądy własne oraz innych autorów, formułować
wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań
i twórczej interpretacji oraz efektywnie prezentować
informacje i konkluzje. Potraﬁ formułować
i weryﬁkować hipotezy związane z problemami
badawczymi z dyscypliny komunikacji społecznej
i mediów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, odbieranych
treści i stawianych hipotez badawczych oraz
do wykorzystania posiadanej wiedzy w celu
rozwiązywania praktycznych i poznawczych
problemów z dyscypliny komunikacji społecznej
i mediów.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

18

przygotowanie projektu

15

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
123

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

18

przygotowanie pracy dyplomowej

130

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
148

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Obszar dyskursywnego instytucjonalizmu, społecznego konstruktywizmu,
dyskursywnego tworzenia wybranych konstruktów społecznych i propagandy. dr
Michał Bukowski.

W1, U1, K1

2.

Obszar badań nad problemami miejskimi w mediach (gentryﬁkacja, turystyﬁkacja,
spory o kształt współczesnych miast, ruchy miejskie itp.) dr Michał Bukowski

W1, U1, K1

3.

Obszar badań nad nowymi mediami i mediami społecznościowymi, kulturą
popularną w mediach (np. serialami nowej generacji, user-generated content,
narracjami transmedialnymi itp.) oraz wizerunkiem Innego w mediach. dr
Agnieszka Całek

W1, U1, K1

4.

Obszar badań nad miejscem i rolą Kościoła katolickiego w systemie medialnym. dr
Agnieszka Całek

W1, U1, K1

5.

Obszar badań nad medialnością i medialnym zapośredniczeniem zjawisk
współczesnego świata i narzędziami oglądu nowej rzeczywistości. dr Małgorzata
Majewska

W1, U1, K1

6.

Obszar badań nad mediami mniejszości i mniejszościami w mediach, mediami
Europy Środkowo-Wschodniej, Południowej i krajów b. ZSRR, systemami
medialnymi na świecie, a także historią prasy. dr hab. Andrzej Nowosad

W1, U1, K1

7.

Obszar badań nad medialnymi obrazami rzeczywistości, w szczególności –
obrazem Polski w mediach zagranicznych, obrazami świata w polskich mediach, a
także relacjami pomiędzy mediami a polityką, współczesnymi problemami mediów
W1, U1, K1
(media a mowa nienawiści, fake news, post-prawda w mediach, media a
terroryzm, media a wojna, media a postawy i tożsamości zbiorowe). dr Paweł
Płaneta

8.

Obszar badań nad komunikowaniem wizualnym (fotograﬁa, komiks, infograﬁka w
mediach, szata graﬁczna prasy, dokument ﬁlmowy na tle tradycji dziennikarskiej).
dr Paweł Płaneta

W1, U1, K1

9.

Badanie telewizji w perspektywie społecznej, kulturowej i ekonomicznej. Analiza
obrazu - różnorodność metodologiczna (od Woelﬄina do Barthesa).Kim jest
dziennikarz we współczesnych mediach? Zarządzenie zasobami ludzkimi w
mediach - teoria i praktyka. dr Monika Wawer

W1, U1, K1

Sylabusy
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10.

Obszar badań nad mediami i komunikowaniem w Europie, międzynarodowym
komunikowaniem politycznym, brandingiem, badaniem wizerunku, marketingiem
politycznym. dr Małgorzata Winiarska-Brodowska

W1, U1, K1

11.

Obszar badań nad gatunkami dziennikarskimi, w szczególności przekształceniom
form tradycyjnych oraz nowym formom hybrydycznym, inter- i transmedialnym.
Analizy koncentrować się będą ponadto wokół usytuowania form dziennikarskich
w uniwersum kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji
mediów z kulturą literacką XX i XXI wieku.dr Edyta Żyrek-Horodyska

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Poprawnie wykonany konspekt pracy, poprawnie
przygotowana część teoretyczna pracy Obecność –
według zasad przyjętych przez prowadzącego .

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Poprawnie przygotowana część badawcza, poprawnie
przygotowana cała praca. Obecność – według zasad
przyjętych przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pozytywna ocena Seminarium dyplomowego w I semestrze.

Sylabusy
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Media w Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.1100.5cb5946a7131a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W trakcie zajęć student zdobywa podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania systemów
medialnych we współczesnych społeczeństwach europejskich, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań ich
funkcjonowania zarówno w wymiarze krajowym jak i pan-europejskim. Student uzyskuje umiejętność systemowej
analizy europejskich instytucji medialnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

207 / 267

W1

budowę oraz funkcje systemów i instytucji medialnych
w Unii Europejskiej,rozumie dylematy współczesnej
cywilizacji związane z rozwojem społeczeństwa
informacyjnego oraz nowych mediów i technologii
komunikowania w Europie.

DKS_K1_W02,
DKS_K1_W04

egzamin pisemny

DKS_K1_U03

egzamin pisemny

DKS_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować i interpretować różne aspekty
funkcjonowania mediów w Unii Europejskiej, a także
związane z nimi zjawiska społeczne oraz zachodzące
między nimi zależności, w tym zjawiska kulturowe,
polityczne, prawne i ekonomiczne.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny oraz wyciągania wniosków
dotyczących wiedzy na temat funkcjonowania
systemów medialnych w Unii Europejskiej , jest gotów
do zasięgania opinii ekspertów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

analiza badań i sprawozdań

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wprowadzenie. Europejska sfera publiczna i media.
2. Polityka medialna instytucji europejskich: rola Rady Europy i Komisji
Europejskiej
3. Polityka audiowizualna Unii Europejskiej – Dyrektywy „O Telewizji bez Granic”
oraz „AVMSD” (Dyrektywa o Audiowizualnych Usługach Medialnych)
4. Pluralizm mediów w kontekście UE
5. Media pan-europejskie
6. Systemy medialne w UE: podobieństwa i różnice
7. Model północno-środkowoeuropejski lub demokratycznego korporacjonizmu.

1.

W1, U1, K1

8. System medialny Niemiec i krajów skandynawskich.
9. Model śródziemnomorski lub spolaryzowanego pluralizmu.
10. System medialny Francji, Włoch i Hiszpanii.
11. Model północnoatlantycki lub liberalny. System medialny wielkiej Brytanii.
12. Transformacja i systemy medialne krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
13. Media mniejszościowe i środowiskowe w UE.
14. Europejskie media w strukturach ponadnarodowych.
15. Dziennikarstwo cyfrowe w Europie: trendy i wyzwania.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przynajmniej 50% obecność
na wykładach oraz zapoznanie się z literaturą przedmiotu. Egzamin zdaje
się w formie pisemnej (w formie testu online) po zakończeniu całej serii
wykładów. Służy do tego przekrojowy zestaw pytań ocenianych formą
punktacji. Do zaliczenia należy uzyskać co najmniej połowę punktów + 1.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania wstępne i dodatkowe obejmują wstępną znajomość tematyki mediów na świecie oraz wiedzę o historii, ewolucji i
znaczeniu mediów oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństw światowych.

Sylabusy
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Komunikacja polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.1100.5cb5946a8ad18.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie umiejętności analizowania sytuacji komunikacyjnych w obszarze polityki i przygotowania działań na tym
polu.

C2

Zrozumienie uwarunkowań aktorów politycznych w obszarze komunikacji.

C3

Poznanie schematów postępowania w przypadku podstawowych zachowań politycznych - udziału w głosowaniu,
partycypacji w decyzjach publicznych, debacie medialnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma uporządkowaną wiedzę podstawową
o specyﬁce komunikacji politycznej, zorientowaną
na zastosowania praktyczne w wybranej sferze
działalności społecznej, politycznej i medialnej

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W04

egzamin pisemny

W2

student zna podstawową terminologię z zakresu
komunikacji politycznej, w tym związaną z polityczną
sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej

DKS_K1_W03

egzamin pisemny

W3

student ma wiedzę dotyczącą ewolucji i znaczenia
mediów oraz procesów komunikacji politycznej
w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu
i konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie.

DKS_K1_W04

egzamin pisemny

W4

student ma podstawową wiedzę o strukturze
i funkcjach narzędzi komunikacji politycznej
we współczesnym społeczeństwie informacyjnym.

DKS_K1_W02,
DKS_K1_W04

egzamin pisemny

W5

student ma podstawową wiedzę na temat systemu
propagandy i komunikacji populistycznej jako
przykładach manipulacji w komunikacji politycznej.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W05

egzamin pisemny

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł i sposobów, a następnie argumentować
merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułować wnioski.

DKS_K1_U01

egzamin pisemny

U2

student rozumie i potraﬁ analizować i interpretować
zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe,
polityczne, prawne i ekonomiczne związane
z działalnością medialną i okołomedialną.

DKS_K1_U03

egzamin pisemny

U3

wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu
i analizy praktycznej rozmaitych procesów
komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych,
związanych z mediami i analizować ich przyczyny,
prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki

DKS_K1_U03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkacji i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu

DKS_K1_K01

egzamin pisemny

K2

student jest gotów odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonego zadania.

DKS_K1_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do egzaminu

40

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe defnicje i różne sposoby analizy komunikacji politycznej.

W2, W3, U2

2.

Aktorzy komunikacji politycznej (zbiorowi i indywidualni).

W1, W2, U1

3.

Funkcje jakie pełnią w komunikacji politycznej media masowe, elektroniczne i
sami obywatele.

W3, W4, U2, K1

4.

Narzędzia politycznej komunikacji marketingowej (w kampaniach wyborczych).

W3, W4, U1, K1, K2

5.

Przykłady manipulacji w komunikacji politycznej: propaganda

W1, W2, W4, W5, U1, K1,
K2

6.

Przykłady manipulacji w komunikacji politycznej: populizm

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, K1, K2

7.

Przykłady manipulacji w komunikacji politycznej: fake news, deep-fake

W1, W2, W3, W5, U1, U2,
U3, K1, K2

8.

Pryncypia i narzędzia marketingu 3.0 i 4.0 jako nowoczesne sposoby komunikacji
politycznej.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Efekty kształcenia oceniane są podczas pisemnego egzaminu
końcowego,obejmującego całość treści prezentowanych w czasie wykładu
oraz wybranych fragmentów literatury podstawowej. Warunkiem
zaliczenia jest otrzymanie min. 60% maksymalnej liczby punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien znać podstawowe informacje z zakresu komunikacji oraz wiedzy o społeczeństwie.

Sylabusy
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Antropologia nowych mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.1100.5cb5946aa29a1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą antropologii internetu, a także z metodologią tego
obszaru.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji
związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego
oraz nowych mediów i technologii komunikowania

DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ analizować i interpretować zjawiska społeczne
oraz zachodzące między nimi zależności, w tym
zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne
związane z działalnością medialną i okołomedialną,
także w oparciu o podstawy teoretyczne
z zastosowaniem metody badawczej

U1

DKS_K1_U02

zaliczenie pisemne

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnych form

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

przygotowanie do egzaminu

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
89

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Nowe media i ich użytkownicy.
2. Globalna wioska, społeczeństwo sieci i cyfrowe plemiona.

1.

W1, U1, K1

3. Badania antropologiczne w cyfrowym świecie.
4. Netnograﬁa.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Uzyskanie z testu 50 proc. punktów + 1. Obecność – co najmniej 60 proc.
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Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.1100.5cb5946abe3aa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę o kulturze, mediach oraz ich odbiorcach, zorientowaną na zastosowania
praktyczne w sferze działalności społecznej, medialnej i promocyjno-reklamowej.

C2

Student poznaje kulturowe i społeczne wymiary oddziaływania medialnych relacji, w mediach tradycyjnych
i nowych.

C3

Podczas wykładu, dzięki analizom przypadków, student rozwija świadomość odpowiedzialności za skutki działań
podejmowanych w sferze mediów i w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

problemy współczesnej cywilizacji związane
z rozwojem społeczeństwa i mediów. Zna i rozumie
metody analizy wytworów kultury, wedle wybranych
teorii i szkół badawczych dyscyplin naukowych
pomocnych w ocenie i interpretacji społecznego
i kulturowego oddziaływania mediów.

DKS_K1_W02,
DKS_K1_W04,
DKS_K1_W05

egzamin pisemny

DKS_K1_U05,
DKS_K1_U09

egzamin pisemny

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ identyﬁkować i interpretować
zjawiska społeczne oraz zachodzące między nimi
zależności, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością
medialną.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny treści prezentowanych w mediach,
krytycznej lektury przedmiotowej literatury oraz ma
świadomość znaczenia wiedzy z zakresu
dziennikarstwa w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i interpretacji zjawisk społecznych
i zmian kulturowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

przeprowadzenie badań literaturowych

35

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
84

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teorie dotycząca ewolucji i znaczenia mediów.

W1, K1

2.

Społeczna reakcja na kontrowersyjne przekazy medialne.

U1, K1

3.

Obrazy śmierci i przemocy w mediach, cz. 1.

W1

4.

Obrazy śmierci i przemocy w mediach, cz. 2.

U1, K1

5.

Przekazy medialne naruszające normy obyczajowe i ich społeczny odbiór.

W1, U1, K1

6.

Przekazy medialne obrażające uczucia religijne i ich społeczny odbiór.

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Wydarzenia medialne i ich społeczny odbiór.

W1, U1, K1

8.

Korespondencja wojenna. Historia i współczesne dylematy

W1, U1

9.

Stres traumatyczny w zawodzie dziennikarza. Kontrowersyjne relacje
dziennikarskie.

W1, U1, K1

10.

Medialne relacje z kataklizmów i katastrof. Problemy etyczne i warsztatowe

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Egzamin pisemny oceniany jest
pod względem znajomości literatury (20% oceny), pomysłowości i
nowatorstwa w prezentacji problemu (20%) oraz umiejętności
formułowania poprawną polszczyzną (20%) wniosków i krytycznych sądów
z użyciem merytorycznych argumentów (20%), opartych na własnych
poglądach i wiedzy z zakresu społeczno-kulturowego oddziaływania
mediów (20% oceny).
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Rozmowa, dyskusja, wywiad w mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSDN.1200.5cb5946cc61a7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zarówno warsztatowe, jak i teoretyczne przygotowanie studenta do pracy w redakcji. Student
zdobywa praktyczną wiedzę o tytułowych gatunkach dziennikarskich: rozmowie, dyskusji i wywiadzie w mediach.
Równocześnie, podczas procesu nauczania student kształci się w zakresie dykcji i emisji głosu - poznaje podstawy
fonetyki, ortofonii oraz zasady utrzymywania higieny głosu. Posiada umiejętność świadomego i bezpiecznego
posługiwania się głosem w mowie i stosuje metody doskonalenia umiejętności artykulacyjnych i emisyjnych,
panuje nad oddechem, fonacją i artykulacją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe zasady fonetyczne, zdobywa wiedzę
z zakresu ortofonii, gramatyki oraz budowy
i funkcjonowania aparatu mowy w powiązaniu
z budową i postawą ciała.

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

specyﬁkę warsztatu dziennikarza specjalizującego się
w w takich gatunkach jak rozmowa, dyskusja a przede
wszystkim wywiad dziennikarski (prasowy, radiowy,
telewizyjny oraz dla mediów internetowych).

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

U1

student posiada umiejętności z zakresu warsztatu
w stopniu niezbędnym do realizacji własnych
projektów. Student potraﬁ umiejętnie i świadomie
posługiwać się aparatem mowy w każdej przestrzeni
.Posiada także umiejętność świadomego posługiwania
się oddechem w budowaniu frazy, ma wrażliwość
na rozszerzenie przestrzeni dźwiękowej dla
wzbogacenia intonacji, elastyczności w posługiwaniu
się środkami ekspresji, barwy, tempa, rytmu
i dynamiki

DKS_K1_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

wykorzystać w praktyce wiedzę przekazywaną
podczas zajęć w celu rozwiązywania problemów i
realizacji zadań związanych z przygotowaniem
wywiadu dziennikarskiego (a także przeprowadzenia
rozmowy czy moderowania dyskusji).

DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt

K1

starannego posługiwania się mową i komunikowania
się z członkami zespołu oraz do ponoszenia
odpowiedzialności za końcowy efekt swoich działań
zarówno w perspektywie indywidualnej, jak
i zbiorowej.Student jest ponadto gotów do krytycznej
oceny własnych działań.

DKS_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K2

odpowiedzialnego i rzetelnego wypełniania
obowiązków dziennikarza specjalizującego się w takich
gatunkach dziennikarskich jak wywiad (w każdym
typie mediów) oraz rozmowa i dyskusja.

DKS_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
130

ECTS
5.0
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Liczba godzin
20

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. budowa i funkcjonowanie narządów mowy
2. techniki relaksacyjne wykorzystywane w pracy nad głosem
3. kształtowanie poprawnego tou oddechowego
4. ćwiczenia wydłużania fazy wydechowej
5. ćwiczenia oddechowe,fonacyjne i artykulacyjne
1.

W1, U1, K1
6. ćwiczenia usprawniające motorykę ciała w połączeniu z ćwiczeniami
dykcyjnymi
7. uruchamianie pracy rezonatorów
8. o higienie i proﬁlaktyce zaburzeń głosu
9. wpływ postawy ciała na jakość brzenia głosu
10. zastosowanie technik emisyjnych w czasie wystąpień publicznych
1. rozmowa, dyskusja, wywiad - deﬁniowanie;
2. wywiad radiowy, prasowy, telewizyjny i do internetu - podobieństwa i różnice;
3. wywiady z pierwszych stron - analiza tekstów mistrzów gatunku;
4. "dobry" i "zły" wywiad - co wypada, a czego robić nie wolno w trakcie
przeprowadzania wywiadu;

2.

5. przygotowanie do wywiadu - dokumentacja;

W2, U2, K2

6. rozmówca rozmówcy nierówny - typy rozmówców i jak z nimi postępować;
7. temat czy bohater - na co postawić, żeby odnieść sukces;
8. jak zacząć i skończyć oraz co dać do środka, czyli wywiad idealny;
9. edytować czy tylko przepisać, czyli sposoby opracowywania tekstu;
10. nagranie i autoryzacja - czego nie wypada, a co trzeba;

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z zaliczenia, na którą składają się
obecność na zajęciach (50 proc. zaliczenia), aktywność
oraz przygotowanie poprawnie prezentacji i projektu
(wywiadu prasowego).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach.

Sylabusy
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e-reklama i e-biznes
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Nowe media

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSNmN.1200.5cb5946fc8f97.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z obsługą narzędzi stosowanych w e-commerce

C2

Zrozumienie specyﬁki branży e-commerce, w tym sposobów komunikacji z klientami

C3

Umiejętność tworzenia angażujących treści, dopasowanych do sklepów internetowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna zagadnienia związane z ustawieniem
i prowadzeniem sklepu internetowego. Ma wiedzę
na temat najważniejszych informacji związanych
DKS_K1_W04,
z tworzeniem contentu graﬁcznego. Zna podstawowe
DKS_K1_W06,
zasady kompozycji zdjęć (w kontekście fotograﬁi
DKS_K1_W07
produktowej/usługowej). Wie jak posługiwać się
narzędziami analitycznymi oraz reklamowymi,
dostępnymi w internecie. Zna różne formy komunikacji
marki z klientem.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ znaleźć darmowe darmowy content, który
może wykorzystać w swoich aplikacjach
interenetowych. Umie obsługiwać narzędzia Google
Ads, Google Analitics, Google Trends. Umie ustawić
aplikację sklepu internetowego. Potraﬁ tworzyć graﬁki
pod konkretne media społecznościowe.

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U05,
DKS_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K02,
DKS_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracy w grupie, nastawionej na realizację określonego
celu. Potraﬁ przyjmować różne role w danym zespole
i dążyć do wypełnienia zadań, które przypadły mu
w udziale.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

rozwiązywanie zadań problemowych

35

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Zapoznanie z narzędziami ułatwiającymi komunikację z odbiorcą - klientem
sklepu internetowego.
2. Tworzenie spersonalizowany przekazów dla różnych grup odbiorców.
3. Nauka projektowania materiałów graﬁcznych dopasowanych do specyﬁcznych
odbiorców e-commerce.
4. Przekazanie wiedzy z zakresu działania sklepów internetowych, w tym
poprawnej konﬁguracji aplikacji testowej, na której studenci będą tworzyć swoje
sklepy internetowe.

1.

W1, U1, K1

5. Zapoznanie studentów z zasadami komunikacji wizualnej w branży ecommerce.
6. Nauka wyszukiwania darmowych treści, w tym contentu graﬁcznego, zasady
poszukiwania bezpłatnych materiałów oraz formy dozwolonego użycia.
7. Prezentacja możliwości bezpłatnych narzędzi do analizy trendów, SEO, treści
publikowanych w sklepie internetowym.
8. Prezentacja pozytywnych oraz negatywnych Case Study związanych z
działaniami prowadzonymi w branży e-commerce

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, projekt

Średnia ocen za wykonane zadania oraz za stworzenie oraz
ustawienie sklepu internetowego. Sklep internetowy Maksymalnie 100 punktów: bdb 100-80 pkt; db 79-51; dst
50-30; ndst 29 i mniej. Zadania – maksymalnie 213 punktów:
bdb 213-170 pkt; db 169-108 pkt; dst 107-63 pkt; ndst 62 pkt
i mniej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie na ocenę - obecność na co najmniej 80 proc. zajęć; złożenie w terminie eseju zaliczeniowego oraz uzyskanie za
niego pozytywnej oceny; wykonanie zadań zaliczeniowych podczas zajęć.

Sylabusy
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Strategia reklamowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Reklama i PR

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSRPN.1200.5cb5946e4159e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności związanych z przygotowaniem, wdrażaniem oraz
ewaluacją strategii reklamowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

cele, organizacje i funkcjonowanie instytucji
związanych z reklamą i promocją

DKS_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

metodykę wykonywania zadań, normy, procedury
i dobre praktyki stosowane w agencjach reklamowych
i innych instytucjach związanych ze sferą działalności
promocyjno-reklamowej.

DKS_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W3

mechanizmy działań promocyjno-reklamowych oraz
zna ich odbiorców, a także metody diagnozowania
potrzeb i oceny jakości usług.

DKS_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W4

specyﬁkę warsztatu pracy pracowników działu
kreatywnego, działu badań, działu strategicznego
i działu mediów w agencji reklamowej

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie planować i realizować typowe projekty
promocyjno-reklamowe.

DKS_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

student ma podstawowe umiejętności w zakresie
oceny jakości usług związanych z działalnością
promocyjno-reklamową.

DKS_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur,
dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania
problemów dotyczących działalności reklamowej oraz
wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

DKS_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej
różne role.

DKS_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

właściwego określania priorytetów służących realizacji
określonego zadania.

DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Agencje reklamowe i inne podmioty zajmujące się płatną promocją.

W1, W2, W4, U3, K2

Konsument i jego potrzeby.
2.

W2, W4, U1, U3, K1
.

3.

Copywriting i konstruowanie przekazu perswazyjnego.

W2, W3, W4, U1, U3, K1,
K2

4.

Planowanie i tworzenie kampanii reklamowej.

W2, W3, W4, U1, U2, K1,
K2

5.

Mediaplan.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie za projekt i prezentację co najmniej
połowy punktów + 1 oraz obecność na poziomie co
najmniej 70 proc.
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Polityka medialna wybranych krajów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikacja polityczna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSKpN.1200.5cb59471164eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi obszarami i tematami polityki medialnej oraz rozwiązaniami
i modelami stosowanymi w różnych krajach na świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe ekonomiczne, prawne, polityczne
i kulturowe uwarunkowania procesów polityki
medialnej, rozumie podstawowe koncepcje
i zagadnienia będące przedmiotem polityki medialnej
w kontekście krajowym i międzynarodowym.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

formułować i analizować problemy badawcze związane
z funkcjonowaniem mediów, dobierać metody
i narzędzia ich rozwiązania, potraﬁ także wyszukiwać,
analizować, oceniać, i użytkować informację z zakresu DKS_K1_U03,
DKS_K1_U05
polityki medialnej z wykorzystaniem różnych źródeł
i na tej podstawie używać merytoryczną
argumentację, formułować wnioski i dokonywać
syntetycznych podsumowań.

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

inicjowania działania na rzecz interesu publicznego
w zakresie funkcjonowania mediów, ma świadomość
znaczenia posiadania wiedzy na temat polityki
medialnej w świadomym odbiorze mediów a także
społecznym kształtowaniu środowiska medialnego
i komunikacyjnego.

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K1_K02

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie raportu

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do zajęć

15

analiza aktów normatywnych

10

analiza badań i sprawozdań

10

analiza dokumentów programowych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie dokumentacji

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Polityka medialna: wprowadzenie, funkcje mediów
2. Przedmioty, podmioty, adresaci, cele, przesłanki i narzędzia
3. Podstawowe płaszczyzny polityki medialnej, government i governance
4. Polityka medialna na szczeblu międzynarodowym
5. Stosunek regulacji prawnych poziomu krajowego i europejskiego
6. Wolność słowa i mediów oraz prawa komunikacyjne jako podstawowe
przesłanki polityki komunikacyjnej
7. Unia Europejska i polityka audiowizualna
8. Funkcjonowanie radiofonii i telewizji w Polsce, działalność koncesyjna
9. Media publiczne jako przedmiot polityki medialnej, reforma mediów publicznych
w Polsce
1.

10. Pluralizm mediów i monitoring (mpm)

W1, U1, K1

11. Regulacja własności i przejrzystość mediów
12. Odbiór i użytkowanie mediów
13. Ograniczenia w zakresie reklamy
14. Ochrona małoletnich
15. Kwoty europejskie
16. Polityka medialna w państwach pozaeuropejskich
17. Polityka medialna USA i Kanady
18. Polityka medialna krajów Ameryki Południowej
19. Polityka medialna Australii
20. Polityka medialna w krajach azjatyckich

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Formą zaliczenia konserwatorium jest prezentacja przygotowana
przez studenta na zadany temat na podstawie wskazanej
literatury. Warunkiem zaliczenia jest pełne i dobrze
udokumentowane przedstawienie tematu, wykazanie się dobrą
znajomością i wiedzą na zadany temat, jasne sformułowanie
wniosków oraz technicznie poprawne przedstawienie przypisów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność studenta na
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu funkcjonowania systemów medialnych w świecie oraz zasad
normatywnych kierujących działaniem mediów (wolność słowa, pluralizm mediów).

Sylabusy
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Dziennikarstwo w nowych mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSDN.1200.5cb5946cddf8d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uczestnik potraﬁ swobodnie analizować zjawiska i procesy komunikacyjne w nowych mediach, poprawnie
dostosowuje język wypowiedzi do badanego obszaru.

C2

Uczestnik potraﬁ znaleźć praktycznie zastosowanie podstawowych zjawisk komunikacyjnych w nowych mediach
w oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą w dotychczasowym procesie edukacji z zakresu dziennikarstwa
w nowych mediach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę warsztatu dziennikarza pracującego
w nowych mediach.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W04,
DKS_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08,
DKS_K1_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać
i użytkować informacje z nowych mediów, zdobywać
wiedzę i rozwijać umiejętności dziennikarskie
związane z nowymi mediami oraz przygotować
materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich
typów nowych mediów. Student potraﬁ ocenić
przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych
praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów
dotyczących działalności dziennikarskiej w nowych
mediach oraz wybrać i zastosować właściwy sposób
postępowania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prawidłowego identyﬁkowania i rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
dziennikarza w nowych mediach oraz określania
priorytetów służących realizacji określonego zadania
w obszarze nowych mediów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Warsztat dziennikarza w nowych mediach.
2. Narzędzia online w pracy dziennikarza nowych mediów.
3. Rola dziennikarza we współczesnych modelach komunikowania.
4. Umiejętność interpretacji zjawisk komunikacyjnych w nowych mediach oraz
syntetycznego wyciągania wniosków w oparciu o poznane w toku studiów modele
teoretyczne.

1.

W1, U1, K1

5. Znajomość gatunków dziennikarskich oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy na
temat pracy dziennikarza.
6. Umiejętność samodzielnego przygotowania materiału na potrzeby nowych
mediów, w tym dobór tematu, zgromadzenie materiału, opracowanie informacji,
ciekawe przedstawienie je odbiorcy.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie składa się z dwóch części: Zaprezentowanie materiału
dziennikarskiego w formie podcastu na temat związany z
dziennikarstwem w nowych mediach lub szeroko rozumianą
komunikacją. Praca zostanie oceniona w skali od 0-5, a na ocenę pracy
składają się: 1 - dobór tematu; 1 - sposób prowadzenia narracji; 1 sposób prezentacji tematu i doboru uczestników podcastu; 1 - montaż
materiału zgodnie z zasadami omówionymi podczas zajęć; 1 oryginalność w realizacji tematu. Projekt grupowy tworzony w 4osobowych zespołach, w którym zostanie omówione wybrane zjawisko
związane z dziennikarstwem w nowych mediach. Projekt ma zawierać
analizę zawartości wybranego medium wraz z wskazaniem cech
charakterystycznych dla gatunków dziennikarskich w nowych mediach:
1 - dobór tematu wraz z uzasadnieniem; 1 - prawidłowa analiza
zawartości; 1 - umiejętność prezentacji tematu; 1 - zawartość i forma
wizualna projektu; 1 - podejście problemowe do zagadnienia i
umiejętność wskazania obszarów do konwersacji z grupą. Ocena
końcowa jest średnią 3 ocen: z każdego z dwóch zadań zaliczeniowych,
a także z oceny aktywności studenta w trakcie zajęć. Każdy z
elementów jest traktowany równorzędnie i konieczny do uzyskania
pozytywnej oceny końcowej.
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Ekonomika nowych mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Nowe media

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSNmN.1200.5cb5946fe6bf4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z logiką funkcjonowania nowych mediów w aspekcie ekonomicznym.
Studenci poznają zatem podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki nowych mediów oraz specyﬁkę podmiotów
gospodarczych działających w branży, będącej na pograniczu nowych mediów i IT.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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ma podstawową wiedzę o celach, organizacji
i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną
sferą działalności społecznej, medialnej lub/i
promocyjno-reklamowej oraz prawnych
i ekonomicznych uwarunkowaniach ich
funkcjonowania

DKS_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt

U1

samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty
związane z wybraną sferą działalności społecznej,
medialnej lub/i promocyjno-reklamowej,
w szczególności posiada podstawowe umiejętności
w zakresie prowadzenia badań społecznych
niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb
odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych

DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

rozumie i potraﬁ analizować i interpretować zjawiska
społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością
medialną i okołomedialną

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do myślenia i działania w sferze
komunikacji społecznej i mediów w sposób
przedsiębiorczy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie projektu

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

wykonanie ćwiczeń

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

wprowadzenie do problematyki rynku nowych mediów (podstawowe kategorie
pojęciowe, segmenty, logika funkcjonowania)

W1, U2, K1

2.

rynek informacji, rynek nowych mediów

W1, U1, U2, K1

3.

specyﬁka działalności spółek branży IT i nowych mediów

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci realizują grupowe projekty badawczo-analityczne
zaliczenie na ocenę, projekt (studia przypadków), które należy zaliczyć na min. 51%. Ponadto
pod uwagę brana jest obecność na zajęciach (min. 75%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kryzysowe PR
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Reklama i PR

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSRPN.1200.5cb5946e5afc0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat kryzysowego public relations oraz opanowanie przez
nich praktycznych umiejętności postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma kompleksową wiedzę na temat
zarządzania komunikacją kryzysową, obejmującą
przyczyny powstawania kryzysów, typologię kryzysów,
skutki tego typu sytuacji dla organizacji, a także
zasady postępowania i narzędzia, wykorzystywane
w komunikacji z interesariuszami.

DKS_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

analizować, w jaki sposób kryzys wpłynie na wizerunek
organizacji, planować i zarządzać komunikacją
DKS_K1_U01,
kryzysową, prowadzić skuteczną komunikację
DKS_K1_U08
kryzysową z mediami instytucjonalnymi oraz
odbiorcami mediów społecznościowych.

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z innymi członkami organizacji, działania
pod presją czasu.

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

45

rozwiązywanie kazusów

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przyczyny powstawania kryzysów

W1

2.

Dynamika sytuacji kryzysowych, zarządzanie kryzysem, issue managment.

W1, U1

3.

Narzędzia i metody PR wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych.

W1, U1, K1

4.

Medialna atrakcyjność kryzysu

W1, U1, K1

5.

Nowe media a kryzys.

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Etyka komunikowania w kryzysie

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny za projekt w formie pracy
pisemnej, w której powinny się znaleźć następujące elementy:
lista potencjalnych sytuacji kryzysowych, główne przekazy
komunikacyjne, wzorcowe dokumenty – oświadczenie oraz Q&A.
Dodatkowo obecność na co najmniej 75 proc. zajęć.
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Strategie komunikacyjne instytucji obywatelskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikacja polityczna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSKpN.1200.5cb5947132d7c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę mediatyzacji instytucji obywatelskich. W trakcie zajęć
student zdobywa wiedzę zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie przygotowywania projektu
monitorowania różnych instytucji obywatelskich pod kątem ich strategii komunikacyjnych. Zapoznaje się
ze specyﬁką funkcjonowania instytucji obywatelskich oraz wynikami i metodologią wybranych badań III sektora.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

cele, strukturę i zasady funkcjonowania instytucji
obywatelskich, w szczególności w perspektywie ich
działalności społecznej i medialnej. Posiada wiedzę
z zakresu zarządzania komunikacją w instytucjach
non-proﬁt uwzględniającą uwarunkowania medialne,
strukturalne, ekonomiczne i społeczne.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U05,
DKS_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

pracując w zespole przeprowadzić monitoring oraz
krytyczną analizę działań komunikacyjnych wybranej
instytucji obywatelskiej. Student potraﬁ zaprojektować
strategię komunikacyjną instytucji obywatelskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej analizy medialnej i społecznej działalności
instytucji obywatelskich. Ma świadomość możliwości
i zagrożeń związanych z komunikacyjnymi aspektami
funkcjonowania instytucji obywatelskich oraz roli jaką
mogą pełnić w medialnej sferze publicznej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Społeczeństwo obywatelskie, kapitał społeczny, dialog obywatelski – zagadnienia
teoretyczne

W1

2.

Trzeci sektor w Polsce i na świecie

W1

3.

Metody badań społeczeństwa obywatelskiego

W1, K1

Sylabusy
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4.

Komunikacja instytucji obywatelskich

W1, K1

5.

Strategie komunikacyjne instytucji obywatelskich – analizy przypadków

W1, U1, K1

6.

Monitoring działań komunikacyjnych instytucji obywatelskiej

U1, K1

7.

Projektowanie strategii komunikacyjnej instytucji obywatelskiej

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach, oceny z kolokwium
oraz oceny z prezentacji i oceny z projektu monitoringu wybranej
instytucji obywatelskiej w zakresie jej strategii komunikacyjnej.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium
(51% punktów) oraz z prezentacji oraz projektu. Prezentacja oraz
projekt oceniane są w skali punktowej zgodnie z kryteriami
przedstawionymi na zajęciach. Aby uzyskać ocenę pozytywną
należy uzyskać 51% punktów. Student jest oceniany m.in. pod
względem terminowości wykonywania zadań, rzetelności
przeprowadzonej analizy oraz pomysłowości i nowatorstwa
proponowanych rozwiązań projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Formy paraartystyczne w mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Dziennikarstwo

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSDN.1200.5cb5946d0382c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student pozna szczegółowo genetyczne i morfologiczne związki gatunków literackich (artystycznych)
i dziennikarskich.

C2

Student nauczy się rozpoznawać, oceniać wyznaczniki prasowości i literackości.

C3

Student będzie dyskutował na tematy: normatywizm a artyzm, prawda i misja dziennikarska a oryginalność
i talent indywidualny - w kontekście własnych doświadczeń, lektury, preferencji pisarskich.

C4

Student projektuje i tworzy własny utwór dziennikarsko-artystyczny

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student pogłębiona wiedzę o twórczych aspektach
działalności dziennikarskiej, o miejscu sztuki w nowych DKS_K1_W01
mediach

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać twórczość
dziennikarsko-medialną (w oparciu o poglądy własne
oraz innych autorów), formułować wnioski przydatne
we własnej pracy dziennikarskiej i analitycznej

DKS_K1_U07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student gotów jest do poniesienia odpowiedzialności
za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze
mediów i w innych obszarach okołomedialnej
działalności zawodowej, potraﬁ wyjaśnić ich
konsekwencje innym osobom.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przeprowadzenie badań literaturowych

40

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie sylwetek i wybranego dorobku mistrzów eseju, felietonu

U1

2.

Esej i felieton jako gatunki artystyczno-dziennikarskie

W1, U1, K1

3.

Ponowoczesne konteksty kultury remiksu

W1, U1, K1

4.

Posthumanizm-media-sztuka

W1, U1

Sylabusy
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5.

Fenomen sztuki postinternetowej

U1

6.

Nowomedialne konteksty literatury (twitteratura, powieść na Facebooka, poezja
cybernetyczna)

W1, U1

7.

Literackość a prasowość tekstu

W1, U1

8.

Teoria i historia piśmienniczych gatunków paraartystycznych (esej, felieton,
recenzja)

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Pozytywna ocena przygotowanego materiału dziennikarskiego
- wpływ na ocenę końcową: 50% (oceniana jest: poprawność
językowa, umiejętne zastosowanie wybranego gatunku
dziennikarskiego, oryginalność ujęcia tematu). 2. Prezentacja w
trakcie zajęć - wpływ na ocenę końcową: 50% (oceniana jest:
poprawność językowa, oparcie się na źródłach i dołączona do
prezentacji ich bibliograﬁa, wnikliwość analizy). 3. Obecność na
zajęciach: możliwe 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Każda
dodatkowa obniża końcową ocenę (wypadkowa punktu 1 i 2) o
pół stopnia.
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Dziennikarstwo w nowych mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Nowe media

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSNmN.1200.5cb5946cddf8d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uczestnik potraﬁ swobodnie analizować zjawiska i procesy komunikacyjne w nowych mediach, poprawnie
dostosowuje język wypowiedzi do badanego obszaru.

C2

Uczestnik potraﬁ znaleźć praktycznie zastosowanie podstawowych zjawisk komunikacyjnych w nowych mediach
w oparciu o wiedzę teoretyczną zdobytą w dotychczasowym procesie edukacji z zakresu dziennikarstwa
w nowych mediach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę warsztatu dziennikarza pracującego
w nowych mediach.

DKS_K1_W03,
DKS_K1_W04,
DKS_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U07,
DKS_K1_U08,
DKS_K1_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać
i użytkować informacje z nowych mediów, zdobywać
wiedzę i rozwijać umiejętności dziennikarskie
związane z nowymi mediami oraz przygotować
materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich
typów nowych mediów. Student potraﬁ ocenić
przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych
praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów
dotyczących działalności dziennikarskiej w nowych
mediach oraz wybrać i zastosować właściwy sposób
postępowania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prawidłowego identyﬁkowania i rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
dziennikarza w nowych mediach oraz określania
priorytetów służących realizacji określonego zadania
w obszarze nowych mediów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Warsztat dziennikarza w nowych mediach.
2. Narzędzia online w pracy dziennikarza nowych mediów.
3. Rola dziennikarza we współczesnych modelach komunikowania.
4. Umiejętność interpretacji zjawisk komunikacyjnych w nowych mediach oraz
syntetycznego wyciągania wniosków w oparciu o poznane w toku studiów modele
teoretyczne.

1.

W1, U1, K1

5. Znajomość gatunków dziennikarskich oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy na
temat pracy dziennikarza.
6. Umiejętność samodzielnego przygotowania materiału na potrzeby nowych
mediów, w tym dobór tematu, zgromadzenie materiału, opracowanie informacji,
ciekawe przedstawienie je odbiorcy.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie składa się z dwóch części: Zaprezentowanie materiału
dziennikarskiego w formie podcastu na temat związany z
dziennikarstwem w nowych mediach lub szeroko rozumianą
komunikacją. Praca zostanie oceniona w skali od 0-5, a na ocenę pracy
składają się: 1 - dobór tematu; 1 - sposób prowadzenia narracji; 1 sposób prezentacji tematu i doboru uczestników podcastu; 1 - montaż
materiału zgodnie z zasadami omówionymi podczas zajęć; 1 oryginalność w realizacji tematu. Projekt grupowy tworzony w 4osobowych zespołach, w którym zostanie omówione wybrane zjawisko
związane z dziennikarstwem w nowych mediach. Projekt ma zawierać
analizę zawartości wybranego medium wraz z wskazaniem cech
charakterystycznych dla gatunków dziennikarskich w nowych mediach:
1 - dobór tematu wraz z uzasadnieniem; 1 - prawidłowa analiza
zawartości; 1 - umiejętność prezentacji tematu; 1 - zawartość i forma
wizualna projektu; 1 - podejście problemowe do zagadnienia i
umiejętność wskazania obszarów do konwersacji z grupą. Ocena
końcowa jest średnią 3 ocen: z każdego z dwóch zadań zaliczeniowych,
a także z oceny aktywności studenta w trakcie zajęć. Każdy z
elementów jest traktowany równorzędnie i konieczny do uzyskania
pozytywnej oceny końcowej.
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Warsztat rzecznika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Reklama i PR

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSRPN.1200.5cb5946e75b38.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu rzecznika prasowego oraz zapoznanie się
z warsztatem pracy rzecznika.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawy komunikacji społecznej,
rozumie jakie są cele pracy rzecznika prasowego
w zależności od rodzaju reprezentowanej przez niego
organizacji, rozumie zasady funcjonowania
współczesnych mediów, zna narzędzia pracy
rzecznika.

DKS_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

opracować komunikaty perswazyjne, promocyjne,
DKS_K1_U01,
informacyjne dostosowane do potrzeb różnych
rodzajów mediów i kanałów komunikacji, zorganizować DKS_K1_U02,
DKS_K1_U05
konferencję prasową, nawiązywać relacje
z dziennikarzami.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pełnienia funkcji reprezentanta ﬁrmy lub instytucji
i budowania ich wizerunku w otoczeniu.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K1_K02,
DKS_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie projektu

70

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rzecznictwo prasowe jako działalność społeczno-komunikacyjna

W1, K1

2.

Rola rzeczników prasowych w budowaniu wizerunku organizacji

W1, U1, K1

3.

Zasady współpracy z mediami instytucjonalnymi

W1, U1, K1

4.

Organizacja biura prasowego - przepływ informacji, podział obowiązków, wybór
narzędzi komunikacyjnych, standaryzacja komunikacji

W1, U1

Sylabusy
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5.

Nowe media w pracy rzecznika

W1, K1

6.

Tworzenie skutecznego przekazu

W1, U1

7.

Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy

U1, K1

8.

Odpowiedzialność i etyka zawodowa rzecznika

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: wykonanie wszystkich prac i ćwiczeń
cząstkowych oraz zdobycie co najmniej połowy punktów
+1 w przypadku każdego z tych zadań; 75% obecność
na zajęciach.
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Dyplomacja mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Komunikacja polityczna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSKpN.1200.5cb594714d704.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta ze złożonością oddziaływania mediów na proces komunikacji międzyi transkulturowej i stosunków międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dylematy współczesnej cywilizacji związane
z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz
nowych mediów i technologii komunikowania
w zakresie oddziaływania mediów na relacje
międzynarodowe i ich rolę w komunikacji międzyi transkulturowej.

DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K1_U03,
DKS_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

identyﬁkować i interpretować zjawiska społeczne oraz
zachodzące między nimi zależności, związane
z działalnością medialną i okołomedialną w wymiarze
międzynarodowym i między- i transkulturowym,
posiada własne doświadczenie badawcze (IDI).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

realizacji zadań badawczych w zespole pod kierunkiem
DKS_K1_K01
prowadzącego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

analiza i przygotowanie danych

40

przeprowadzenie badań empirycznych

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Znaczenie mediów w komunikacji międzynarodowej – wprowadzenie.
2. Dyplomacja mediów - ewolucja roli mediów w stosunkach międzynarodowych dyskusja.
3. Wzajemne relacje mediów i polityki (zjawisko dyplomacji mediów) w świetle
wypowiedzi dziennikarzy i polityków. Prezentacja metodologii i wybranych
wyników badań.
4. Prezentacja projektu badawczego. Podział na grupy projektowe.
W1, U1, K1

1.
5. WARSZTAT BADACZY I - analiza zawartości. Przygotowanie klucza
kategoryzacyjnego do badań.
6. ZADANIE I – analiza zawartości programów i agendy politycznej wybranych
aktorów politycznych.
7. WARSZTAT BADACZY II - zindywidualizowany wywiad pogłębiony. Opracowanie
listy pytań wyjściowych do IDI.
8. ZADANIE II – przeprowadzenie zindywidualizowanego wywiadu pogłębionego z
wybranym aktorem.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest obecność (min. 65%) i
aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie 4 zadań
zespołowych (analiza agendy politycznej + prezentacja
wyników; realizacja wywiadu pogłębionego +
prezentacja wyników).
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Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.1200.5cb5946b2921f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami oraz prawidłowościami procesów komunikowania
międzynarodowego i międzykulturowego w kontekście oddziaływania współczesnych mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą
zjawisk i procesów komunikowania międzynarodowego
DKS_K1_W01,
i międzykulturowego, rozumie dylematy współczesnej
DKS_K1_W04
cywilizacji w kontekście rozwoju społeczeństwa
informacyjnego oraz nowego środowiska cyfrowego.

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać praktycznie zdobytą wiedzę, potraﬁ
analizować, wyszukiwać oraz interpretować informacje
dotyczące komunikowania międzynarodowego i
międzykulturowego, potraﬁ posługiwać się
specjalistyczną terminologią .

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U04

egzamin ustny

DKS_K1_K01

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów krytycznie analizować i wyjaśniać
zjawiska i procesy komunikowania międzynarodowego
i międzykulturowego, ma świadomość globalnego
kontekstu tych procesów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wprowadzenie: zmieniające się otoczenie geopolityczne i komunikacyjne
2. Historia komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego
3. Bariery w komunikowaniu międzykulturowym
1.

4. Wartości kulturowe a zachowanie

W1, U1, K1

5. Dominacja kulturowa, imperializm kulturowy
6. Rola języka i komunikowanie niewerbalne w komunikowaniu
międzykulturowym.
7. Unormowania międzynarodowe dot. komunikowania i mediów

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Formą zaliczenia wykładu jest egzamin. Egzamin zdaje się w formie ustnej
. Warunkiem zaliczenia jest wykazanie się dobrą znajomością i wiedzą na
temat kursu, jasne sformułowanie odpowiedzi na zadane pytania.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność studenta na
zajęciach (przynajmniej 50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania wstępne obejmują wstępną znajomość tematyki mediów na świecie i w Unii Europejskiej, oraz wiedzę na temat
historii, ewolucji i znaczeniu mediów oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństw światowych

Sylabusy
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Komunikowanie wizualne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.1200.5cb5946b43139.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
praktyczny

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie jego uczestników w podstawowe zagadnienia z zakresu komunikacji wizualnej
ze szczególnym uwzględnieniem periodycznych mediów masowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

dylematy współczesnej cywilizacji związane
z rozwojem nowego środowiska komunikacyjnego,
w którym zasadniczą rolę odgrywają media wizualne.

DKS_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej
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zastosowania praktyczne wiedzy z zakresu nauk
humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem
szkół i teorii komunikowania w działalności kulturalnej
i medialnej.

DKS_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej

U1

identyﬁkować i interpretować zjawiska społeczne oraz
zachodzące między nimi zależności, w tym zjawiska
kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane
DKS_K1_U02
z działalnością medialną i okołomedialną
z zastosowaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych
dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać
umiejętności profesjonalne związane ze sferą
komunikacji wizualnej w mediach oraz podejmować
działania zmierzające do rozwijania zdolności
i kierowania własną karierą.

DKS_K1_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej

DKS_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przestrzegania zasad etycznych, normujące działania
zawodowe w sferze mediów i innych zawodach
okołomedialnych, rozumie konieczność normowania
zachowań w tym zakresie oraz jest wyczulony
na wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak
w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej, rozumie zagrożenia wynikające z tego
zjawiska oraz potraﬁ odbierane treści poddać ocenie
krytycznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

14

przygotowanie eseju

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

16

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

wykonanie ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Znak, proces sygniﬁkacji, obraz i ideologia.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Proces wizualny. Światło — oko — umysł.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Perswazja wizualna: problematyka manipulacji i propagandy za pomocą środków
wizualnych; stereotyp a obraz. Deontologia obrazu.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Projektowanie graﬁczne: historia i współczesność. Graphic design w Polsce i w
świecie. Nowoczesny układ graﬁczny prasy.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Ilustracja i komiks na łamach prasy.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Wizualizacja informacji. Infograﬁka w mediach: historia i współczesność.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Obrazy ludzkiego cierpienia: media wizualne i ich odbiorcy wobec tragedii
(wizualizacja wojny, epidemii, klęsk żywiołowych).

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Media wizualna a moda i reklama. Fotograﬁa kreacyjna i reklamowa w prasie.
Fotograﬁa w druku: moda i zdjęcia znanych osób. Reklama audiowizualna.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Media audiowizualne: kino (ze szczególnym uwzględnieniem ﬁlmu
dokumentalnego) i telewizja – wybrane zagadnienia.

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Cyfrowe obrazy. Komunikowanie wizualne w epoce ponowoczesnej.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie egzaminu z
wiedzy przedstawionej w ramach zajęć. (50 proc.) Dodatkowo
uczestnicy zajęć oddają pracę pisemną — w formie eseju —
poświęconą wybranemu zagadnieniu z zakresu komunikowania
wizualnego. (30 proc.) Uczestnicy zajęć są ponadto obowiązani
wykonać 10 zadań (do wyboru z listy przedstawionej na
zajęciach). (20 proc.)
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Opinia publiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.1200.5cb5946b5be42.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z tematyką dotyczącą roli opinii publicznej w procesie wywierania
wpływu na sferę publiczną oraz ukazanie związków pomiędzy mediami a polityką w przestrzeni publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student poznaje i rozumie problemy związane
z wpływaniem opinii publicznej na procesy decyzyjne
podejmowane w instytucjach funkcjonujących
w przestrzeni publicznej. Zna i rozumie
DKS_K1_W01,
instrumentarium badania opinii publicznej wedle
DKS_K1_W02
wybranych szkół badawczych i ich teoretycznych
założeń oraz uzyskanych doświadczeń badawczych, co
pomocne jest w ocenie zmian, zachodzących m.in. pod
wpływem mediów oraz funkcjonujących instytucji,
w przestrzeni społecznej.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

identyﬁkować i interpretować zjawiska społeczne oraz
zachodzące między nimi zależności, takie, jak np.
manipulacja, działania o charakterze propagandowym,
agitacja, wpływ skuteczny, związane z działalnością
medialną

DKS_K1_U02,
DKS_K1_U03,
DKS_K1_U05

egzamin pisemny

DKS_K1_K01,
DKS_K1_K02,
DKS_K1_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dokonywania krytycznej oceny sposobów używania
instrumentów komunikacyjnych do wpływania
na opinię publiczną i przy użyciu wiedzy nabytej
podczas wykładu tworzyć takie instrumenty
w procesie zmierzającym do osiągnięcia zamierzonych
celów .

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Opinia publiczna - narodziny, rozwój badań empirycznych, założenia
teoretyczne.

W1, U1, K1

2.

2. Kierunki badań w procesie poznawania opinii publicznej i wpływania na jej
zmianę

U1, K1

3.

3.Historyczny rys badań i studiów nad opinią publiczną. Aktualne trendy w
badaniach opinii publicznej w świecie i w Polsce. Instytucjonalizacja badań.

W1, K1

Sylabusy
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4.

3.Historyczny rys badań i studiów nad opinią publiczną. Aktualne trendy w
badaniach opinii publicznej w świecie i w Polsce. Instytucjonalizacja badań.

W1, U1

5.

5. Kampania pozytywna i kampania negatywna - ewolucja instrumentarium
wpływania na opinię publiczną.

W1, U1, K1

6.

6.Manipulacja i propaganda i ich skuteczność - wymiar historyczny i współczesny.

W1, U1, K1

7.

7. Stereotypy, mity, uprzedzenia i ich rola w kształtowaniu opinii publicznej.

W1, U1, K1

8.

9. Debaty telewizyjne jako narzędzie wpływania na opinię publiczną

W1, U1, K1

9.

10. Wykorzystanie najnowszych technologii informacyjnych w procesie wpływania
na opinię publiczną.

W1, K1

10.

11. Medialny demontaż sfery publicznej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny - dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności na
co najmniej 60 proc. wykładów. Egzamin jest zdany po osiągnięciu co
najmniej 51 proc. przewidzianych punktów
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Media, reklama i konsumpcja we współczesnych teoriach kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSN.1200.5cb5946b7829f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
praktyczny
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z najistotniejszymi i wywierającymi największy wpływ teoriami
dotyczącymi kultury konsumpcyjnej, jej zakresu, oddziaływania, miejsca w życiu współczesnych społeczeństw,
relacji wzajemnych ze sferą komunikacji masowej i mediami masowymi, sposobów jej badania i opisu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zaawansowane metody analizy i interpretacji
wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół
badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna

DKS_K1_W01,
DKS_K1_W02,
DKS_K1_W04

zaliczenie pisemne, esej

DKS_K1_U01,
DKS_K1_U04

zaliczenie pisemne, esej

DKS_K1_K01

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
wybranych wytworów praktyk społecznych, wytworów
i tekstów kultury konsumpcyjnej z zastosowaniem
twórczych i oryginalych metody oceny ich znaczenia
i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania
z jego różnych form w samodzielny, rozumiejący,
pogłębiony sposób

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
79

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nowoczesność/ponowoczesność, kultura nowoczesna, projekt oświeceniowy i jego
upadek. Media nowoczesne, media a późna nowoczesność.

W1, U1, K1

2.

Kultura masowa i popularna. Kultura popularna a media.

W1, U1, K1

3.

Konsumpcja i konsumpcjonizm. Media a konsumpcja. Reklama jako główny tekst
konsumpcjonizmu.

W1, U1, K1

4.

Społeczeństwo spektaklu.

W1, U1, K1

5.

Zabawa i czas wolny. Karnawalizacja.

W1, U1, K1

6.

Media masowe a władza. Konsumpcjonizm jako aparat kontroli.

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Płeć, rodzaj, tożsamość . Kultura popularna i konsumpcjonizm z punktu widzenia
teorii feministycznej i queer.

W1, U1, K1

8.

Tożsamość i odrębność. Kulturowe komponenty tożsamości indywidualnych i
zbiorowych. Media i kultura konsumpcyjna a ponowoczesny kryzys tożsamości.

W1, U1, K1

9.

Ciało. Miejsce i funkcje ciała w społeczeństwie konsumującym i
zmediatyzowanym.

W1, U1, K1

10.

Transgresja. Szok i transgresja w mediach i reklamie. Czy możliwa jest transgresja
komercyjna?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Poprawne pod względem merytorycznym i formalnym trzy
zaliczenie pisemne, esej mikroeseje zaliczeniowe na tematy wybrane z 10 podanych
zagadnień.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wstępnych wymagań.

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o komunikacji społecznej i mediach 55%
Nauki o zarządzaniu i jakości

22%

Informatyka techniczna i telekomunikacja 13%
Nauki prawne

4%

Językoznawstwo

3%

Matematyka

2%

Nauki o kulturze i religii

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia drugiego stopnia o proﬁlu ogólnoakademickim na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna mają na celu
rozszerzenie oferty kształcenia w kierunku bardziej interdyscyplinarnego przygotowywania absolwentów do pracy w
zawodzie oraz dostosowania oferty kształcenia do zapotrzebowania rynku. Najnowsza ustawa o szkolnictwie wyższym kładzie
nacisk na rozwój naukowy i badawczy uniwersytetów. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, w strategię Instytutu wpisano
pozyskiwanie większej niż dotychczas liczby grantów, większy udział w projektach międzynarodowych oraz w konkursach.
Przesunięcie punktu ciężkości w kierunku kształcenia ogólnoakademickiego oraz ku pracom naukowo-badawczym oznacza
możliwości udziału studentów w projektach naukowych, będących zespołowym wysiłkiem całej społeczności akademickiej
Instytutu. Zapewnia także przygotowanie studentów do odpowiedzialnego i opartego na wiedzy podejmowania pracy w
mediach masowych i profesjach okołomedialnych oraz do elastycznego, kreatywnego reagowania na zmieniające się
potrzeby rynku mediów i promocji, a także umożliwia zdobywanie specjalistycznej wiedzy, dającej możliwość pracy w
konkretnych profesjach związanych z komunikacją medialną, promocją, zarządzaniem informacją i komunikowaniem czy
badaniami nad mediami i nad opinią publiczną. Program studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oferuje
szeroki zakres zajęć o charakterze ogólnoakademickim w obrębie dziedzin nauk społecznych oraz humanistycznych ze
szczególnym naciskiem na produkcję multimedialną i logistykę mediów, promocję oraz analizę i monitoring mediów. Program
zajęć został opracowany w konsultacji z naukowymi autorytetami, szczególnie w dziedzinie medioznawstwa. Zajęcia
prowadzone są w grupach, z wykorzystaniem metod aktywizujących, przy użyciu własnej infrastruktury technicznej oraz
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naukowo-badawczej. Wykładowcy posiadają szerokie doświadczenia naukowo-badawcze zebrane w procesach realizacji
grantów i badań naukowych zarówno krajowych, jaki międzynarodowych. Są autorami licznych publikacji. Ze względu na
specyﬁczny charakter proﬁlu kształcenia, część zajęć odbywa się w formie warsztatowej/projektowej i prowadzona jest przez
specjalistów, także praktyków z zakresu produkcji multimedialnej, realizacji badań społecznych, monitoringu mediów,
komunikacji politycznej, czy zagadnień z zakresu marketingu i promocji.

Koncepcja kształcenia
Program studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna odpowiada misji i strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego
opracowanej na lata 2014 - 2020. Misją UJ jest „wytyczanie nowych kierunków rozwoju ludzkiej myśli w atmosferze tolerancji
i wolności w dziedzinie badań oraz nauczania z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra”. Zadaniem
Uniwersytetu jest także ochrona podstawowych wartości ludzkich przed zagrożeniami współczesnego świata. Misją
natomiast Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ jest "pomnażanie dorobku myśli teoretycznej i badań
stosowanych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, kształcenie na najwyższym poziomie przyszłych kadr dla
rozwoju społeczeństwa wiedzy i informacji oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego, przy zachowaniu dbałości o stałe
podnoszenie jakości i sprawności działania".
Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna należy do grupy kierunków strategicznych z punktu widzenia rozwoju
społecznego kraju, w szczególności z perspektywy wyzwań społeczeństwa informacyjnego oraz rynków medialnych i
okołomedialnych w wymiarach lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym. Absolwenci muszą być zdolni do
samodzielnego identyﬁkowania problemów i dylematów profesjonalnych i etycznych, ich samodzielnego rozwiązywania w
oparciu o wiedzę naukową, w sposób odpowiedzialny i oparty na kodeksach aksjologicznych i poczuciu odpowiedzialności za
słowo, za dorobek kulturalny ludzkości i za jakość środowiska komunikacyjnego ludzi. Program studiów na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna realizowany jest w duchu fundamentalnych zasad, do których należą: wolność
nauczania, swoboda głoszenia poglądów, poszukiwanie prawdy i przekazywanie swoich dokonań następnym pokoleniom.
Podstawę programu stanowi proces dydaktyczny oraz prowadzenie badań naukowych przy współpracy z krajowymi i
zagranicznymi ośrodkami akademickimi, redakcjami prasowymi, radiowymi, telewizyjnymi, portalami internetowymi,
agencjami reklamowymi i PR, jednostkami naukowo-badawczymi oraz administracją publiczną, ze szczególnym
uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna kształcą
ludzi profesjonalnych, odpowiedzialnych, mających szerokie horyzonty intelektualne oraz przestrzegających zasad
moralnych. Oryginalność programu studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wynika m.in. z połączenia
przedmiotów z zakresu wiedzy teoretycznej z szeroką gamą kursów z obszaru nauk stosowanych. Jego innowacyjność polega
także na szerokiej ofercie przedmiotów do wyboru. Moduły obowiązkowe, realizowane w ciągu pierwszego semestru,
wprowadzają w problematykę oferowanych w trakcie studiów specjalizacji i kursów kierunkowych. W kolejnych trzech
semestrach każdy student wybiera sześć spośród dwunastu wykładów kierunkowych, ściśle powiązanych z oferowanymi
ścieżkami (produkcja multimedialna i logistyka mediów, promocyjna, analiza i monitoring mediów). Proces kształcenia
studentów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to ciągłe wdrażanie nowych, innowacyjnych metod
kształcenia, które mają ich przygotować do samodzielnej pracy, deﬁniowania problemów i ich rozwiązywania. Wśród nich na
uwagę zasługuje: 1. Wykorzystanie blended learningu polegającego na wsparciu godzin kontaktowych (praca z wykładowcą)
i pracy własnej studenta narzędziami do e-learningu. W IDMiKS to przede wszystkim platforma Pegaz służąca do
prezentowania studentom materiałów koniecznych do tego, by student uzyskał zaliczenie, ale również takich, które mogą
poszerzyć wiedzę i umiejętności osób szczególnie zainteresowanych przedmiotem. Narzędzie jest też wykorzystywane do
komunikacji studenci-wykładowca oraz studenci-studenci (szczególnie forum) oraz do testowania z wiedzy, wykonywania
zadań indywidualnych i projektów grupowych. 2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami publicznymi
(głównie samorządowymi), organizacjami trzeciego sektora oraz biznesem. Studenci pracując na zajęciach przygotowują
projekty dotyczące komunikacji i promocji dla rzeczywistych podmiotów (I i III sektor), dzięki czemu ich praca na zajęciach
jest możliwie najbardziej zbliżona do warunków w jakich będą działali na rynku pracy. Dotyczy to również informacji zwrotnej
nie tylko od prowadzącego przedmiot, ale również podmiotu, dla którego przygotowywany jest projekt. Osoby związane z
biznesem prowadzą zajęcia w ramach niektórych przedmiotów, są również zapraszane na spotkania dedykowane większej
liczbie grup. Dzięki temu studenci mają styczność ze specjalistami z różnych branż, co poszerza nie tylko ich wiedzę i
umiejętnością, ale tez perspektywę wyboru ścieżki zawodowej i rozwoju. 3. Wykorzystanie podczas zajęć dostępnych
narzędzi online oraz oprogramowania specjalistycznego do analizy i obróbki danych, przygotowania materiałów wizualnych,
audio i wideo oraz DTP, niezbędnych w realizacji projektów. 4. Zastosowanie teorii gier i grywalizacji w czasie zajęć. Zadania
indywidualne i grupowe oparte na teoriach gier, gry symulacyjne, strategiczne i edukacyjne, a także grywalizacyjne metody
Charakterystyka kierunku
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oceniania czyli systemy oparte na rozłożonych w czasie wielu różnorodnych zadaniach oraz zbieraniu punktów, które
pozwalają utrzymać uwagę i zaangażowanie studentów przez cały semestr. 5. Metoda symulacji – wykorzystywana dzięki
zastosowaniu szerokiego spectrum dostępnych online światowych baz danych; metoda mapowania oraz pomiaru strumieni
informacji. 6. Maksymalne wykorzystanie dostępnej bazy materialnej do zadań projektowych – szczególnie sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem, studia radiowego i telewizyjnego, montażowni oraz sprzętu mobilnego. W roku
akademickim 2015/16 powstało laboratorium medioznawcze IDMiKS. Laboratorium wyposażone zostało w komputerowe
programy przeznaczone do badań mediów i innych badań społecznych. W jego ramach uruchomiono m.in. moduł
komputerowy umożliwiający badania ankietowe typu CATI. Instytut posiada zatem infrastrukturę, która umożliwia
prowadzenie zajęć projektowych o charakterze badawczym z udziałem studentów.

Cele kształcenia
1. Dostarczenie pogłębionej wiedzy o teoriach, procesach, zjawiskach, obiektach i faktach z dziedziny komunikacji społecznej
i mediów oraz zależnościach między nimi, w kontekście ekonomicznym, prawnym, społecznym, kulturowym,
technologicznym, językowym i innych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym oraz ich powiązaniach z innymi
dziedzinami
2. Dostarczenie pogłębionej wiedzy o metodach, technikach i narzędziach badania, analizy i interpretacji faktów, procesów,
zjawisk i obiektów z dziedziny komunikacji społecznej i mediów.
3. Dostarczenie zaawansowanej wiedzy o wybranych zagadnieniach z dziedziny komunikacji społecznej i mediów, w tym
m.in. produkcji multimedialnej i logistyki mediów, różnych form promocji oraz monitoringu i analizy mediów.
4. Zapoznanie z podstawowymi dylematami współczesnej cywilizacji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i
nowych technologii komunikacyjnych.
5. Przygotowanie do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych z dziedziny komunikacji społecznej i mediów a
także formułowania i testowania prostych hipotez badawczych poprzez umiejętne i twórcze wykorzystanie różnorodnych
źródeł informacji oraz właściwy dobór metod i narzędzi badawczych, w tym zaawansowanych technologii informacyjnokomunikacyjnych.
6. Wypracowanie umiejętności kompetentnego komunikowania się z różnymi odbiorcami, w tym prowadzenia debaty.
7. Posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
8. Przygotowanie do samodzielnego uczenia się oraz współdziałania i kierowania innymi osobami w ramach pracy
zespołowej.
9. Wypracowanie krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy z zakresu komunikacji społecznej i mediów
10. Przygotowanie do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych i zawodowych.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna należy do grupy kierunków strategicznych z punktu widzenia rozwoju
społecznego i gospodarczego kraju, w szczególności z perspektywy wyzwań społeczeństwa informacyjnego oraz rynków
medialnych i okołomedialnych w wymiarach lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym. Wzrastająca rola mediów oraz
znaczenie przemysłów opartych na nowych technologiach pozyskiwania, przetwarzania, dystrybucji informacji w połączeniu z
postępującą mediatyzacją różnych sfer rzeczywistości społecznej, w warunkach profesjonalizacji, komercjalizacji i
narastającej konkurencji, czyni kształcenie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna nie tylko kluczowym
elementem edukacji uniwersyteckiej, jest także odpowiedzią na potrzeby społeczne i gospodarcze oraz wyzwania rynku
pracy. Absolwent studiów posiada podstawowe przygotowanie do pracy w sektorach medialnym, badawczo-naukowym, w
agencjach reklamowych, w agencjach Public Relations, w domach mediowych, szeroko pojętej sferze zawodów
okołomedialnych oraz w obszarze komunikacji społecznej.
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Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Program i efekty uczenia się na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna opracowane zostały z uwzględnieniem
potrzeb społeczno-gospodarczych oraz rynku pracy.
Celem studiów jest ukształtowanie przyszłych pracowników sfery medialnej i okołomedialnej jako jednostek otwartych,
tolerancyjnych, kreatywnych i odpowiedzialnych za swoje działania w sferze publicznej, przygotowanych do pracy w wyżej
wymienionych instytucjach. W zawodach medialnych i okołomedialnych konieczna jest zarówno pogłębiona wiedza i
kompetencje m.in. w zakresie specyﬁki rynku mediów, funkcjonowania organizacji medialnych i sektora promocji, prawa
autorskiego, jak i szczegółowa wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania projektami, przygotowania materiałów dla
różnych mediów, w tym szczególnie nowych mediów, projektowania i realizacji kampanii medialnych, komercyjnych i
społecznych, zarządzania informacją, kompetencji w zakresie krytycznej oceny organizacji, zarządzania przedsięwzięciami,
wiedzy z zakresu nowych trendów w mediach i rozwoju technologii komunikacyjnych. W społeczeństwie i gospodarce
opartych na nowoczesnych technologiach komunikacyjnych i informacyjnych szczególnego znaczenia nabiera umiejętność
pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł informacji, krytycznej oceny tych źródeł, efektywnego ich wykorzystania, badania,
analizowania i prezentowania informacji pochodzących zarówno z mediów, jak i innych źródeł. Istotne jest również
samodzielne identyﬁkowania problemów i ich rozwiązywanie w oparciu o wiedzę naukową i ekspercką,właściwe
przygotowanie metodologiczne, a także przedsiębiorczość oraz kreatywność w realizacji zadań i przedsięwzięć zawodowych,
często pod presją czasu i w trudnych do przewidzenia okolicznościach. Cenioną kompetencją staje się także umiejętność
komunikacji z otoczeniem i nawiązywania kontaktów społecznych. Program studiów na kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna realizowany jest w odpowiedzi na te wyzwania. Zgodność z potrzebami społeczno-gospodarczymi
oraz rynku pracy potwierdzają interesariusze zewnętrzni, którzy opiniują program studiów, a następnie informują Instytut o
działaniach studentów/absolwentów podejmujących u nich pracę. Interesariuszami zewnętrznymi IDMiKS są: redakcje,
agencje reklamowe, agencje PR, instytucje badawcze i stowarzyszenia. Także ostatnia analiza karier, jaką otrzymał IDMiKS w
roku akademickim 2012/13 (dotyczyła okresu pięciu lat) wskazała na co najmniej 75 proc. absolwentów zatrudnionych w
mediach, branżach okołomedialnych i profesjach związanych z komunikowaniem, co zasadniczo potwierdza korelację
efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi i prawidłowość struktury programu studiów.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Projekty realizowane przez pracowników Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej ﬁnansowane ze środków
zewnętrznych:
Agnieszka Hess (reprezentant Polski) - Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of
Mediated Political Populism for Democratic Politics COST (European Corporation in Science and Technology) - 2014–2019
Agnieszka Hess - EUvox 2014 ZDA (Centre for Democracy Studies Arau), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - 2014
Agnieszka Hess - EUvox 2015 ZDA (Centre for Democracy Studies Arau), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie- 2015
Michał Bukowski - Analiza mediów publicznych misja, plany programowe I sprawozdania ﬁnansowe. Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji - 2015
Małgorzata Lisowska-Magdziarz - Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego. Projekt wspólny Wydziału Zarządzania i Kom.
Społecznej UJ oraz Gminy Miejskiej Kraków - 2015-2018
Małgorzata Winiarska-Brodowska - Im Spiegel der Medien: Unternehmertum von Frauen und Männern in der deutschen und
polnischen Presse – Images im Wandel. Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - 2014-2017
Marcin Pielużek- Wartości polskiego nacjonalizmu. Językowy obraz świata nacjonalistów w publikacjach oﬁcjalnych oraz
pismach drugiego i trzeciego obiegu SPD. NCN - 2013–2016
Jarosław Flis - Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r. Grant NCN - 2015–2017
Magdalena Hodalska - Fears and Anxieties in the 21st Century Oxford Mansﬁeld College, Inter-Disciplinary. Net 2014–2016
Beata Klimkiewicz - Pilot Implementation of the Media Pluralism Monitor. Projekt ﬁnansowany przez Komisję Europejską i
realizowany przez Instytut Uniwersytetu Europejskiego - 2015–2017.
Projekty (z)realizowane przez pracowników Instytutu ﬁnansowane w ramach Działalności Statutowej w latach 2017-2018:
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Medialne i społeczne uwarunkowania polaryzacji politycznej.
Kierownik: dr Michał Bukowski. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Hess
dr hab. Agnieszka Szymańska, dr hab. Jarosław Flis, mgr Krzysztof Nowak, dr hab. Dominika Kasprowicz
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Unia Europejska jako przestrzeń badań komunikologicznych.
Kierownik: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Szymańska
Polityka medialna i prawo mediów => Polityka medialna z perspektywy użytkownika mediów. Kierownik: dr hab. Beata
Klimkiewicz. Pozostali uczestnicy: dr Małgorzata Winiarska-Brodowska.
Opinia publiczna i strategie komunikowania => Globalne strategie komunikowania: globalizacja versus regionalizacja opinii
publicznej. Kierownik: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas. Pozostali uczestnicy: dr hab. Andrzej Nowosad, dr Teresa
Sławińska, dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia.
Nowe media => Nowe media – nowe wzorce komunikowania. Kierownik: dr hab. Maria Nowina Konopka. Pozostali
uczestnicy: dr hab. Magdalena Szpunar.
Gatunki i formy medialne => Intermedialne przestrzenie dziennikarstwa i sztuk pięknych (ze szczególnym uwzględnieniem
literatury). Kierownik: dr hab. Andrzej Kaliszewski. Pozostali uczestnicy: dr Magdalena Hodalska, dr Edyta Żyrek-Horodyska
Analiza semiotyki mediów => Tematyczna i formalna analiza mediów rozrywkowych oraz wytworów kultury popularnej
(kontynuacja). Kierownik: dr hab. Wojciech Kajtoch. Pozostali uczestnicy: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, dr Monika
Wawer, dr Marcin Pielużek, mgr Agnieszka Całek.
Język, wartości, przekaz w mediach => Prawda w mediach – język, wartości, przekaz. Kierownik: prof. dr hab. Maciej Kawka
Analiza semiotyki mediów => Opowieści transmedialne w kulturze partycypacji. Kierownik – młody naukowiec: dr Agnieszka
Całek
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Strategie komunikacyjne małopolskich gmin w oczach ich
włodarzy. Kierownik – młody naukowiec: mgr Krzysztof Nowak
Komunikowanie polityczne i mediatyzacja sfery publicznej => Medialne i społeczne uwarunkowania polaryzacji politycznej.
Kierownik: dr hab. Dominika Kasprowicz. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Hess, dr hab. Agnieszka Szymańska, dr hab.
Jarosław Flis, mgr Krzysztof Nowak.
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Analiza semiotyki mediów => Transmedialność, komunikacja wielomodalna, hybrydyczność gatunkowa: ewolucja zawartości
mediów w kontekście konwergencji. Kierownik: dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ. Pozostali uczestnicy: dr hab.
Wojciech Kajtoch, dr Monika Wawer, dr Agnieszka Całek.
Gatunki i formy medialne => Reporterki. Reportaż wojenny i korespondencja wojenna z kobiecej perspektywy. Kierownik: dr
hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ. Pozostali uczestnicy: dr Edyta Żyrek-Horodyska.
Opinia publiczna i strategie komunikowania => Portale informacyjne i ich pozycjonowanie się w komunikacji publicznej - w
stronę wojny informacyjnej. Kierownik: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas. Pozostali uczestnicy: dr hab. Andrzej Nowosad, dr
hab. Weronika Świeczyńska-Głownia.
Polityka medialna i prawo mediów => Europejska sfera publiczna w kontekście relacji pomiędzy mediami a polityką.
Kierownik: dr hab. Beata Klimkiewicz. Pozostali uczestnicy: dr hab. Agnieszka Szymańska, dr Małgorzata WiniarskaBrodowska.
Język, wartości, przekaz w mediach => Dziennikarstwo traumy, trauma dziennikarzy Kierownik: dr Magdalena Hodalska.
Pozostali uczestnicy: dr Teresa Sławińska.
Gatunki i formy medialne => Mapy i terytoria. Wokół reportażowych kartograﬁi przestrzeni. Kierownik – młody naukowiec: dr
Edyta Żyrek-Horodyska
Spis wybranych monograﬁi pracowników IDMiKS za lata 2016-2018:
M. Bukowski, J. Flis, A. Hess, A. Szymańska, Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach
samorządowych 2014, Kraków 2016.
T. Sławińska, Mariaż druku i cyfryzacji na francuskim rynku prasowym, Kraków 2016.
K. Gad, Polska e-marka narodowa, Kraków 2016.
W. Kajtoch, Szkice językoznawczo-prasoznawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
W. Kajtoch, Bracia Strugaccy. Wydanie drugie, uzupełnione. wyd. Solaris, Stawiguda 2016.
Komunikowanie o nauce, red. Edyta Żyrek-Horodyska, Magdalenia Hodalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2016.
Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, red. Weronika Świerczyńska-Głownia, Teresa Sławińska,
Magdalena Hodalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
Inter-Disciplinary Press, Edited by Magdalena Hodalska, Catalin Ghita, Izabela Dixon, Oxford, United Kindom, 2016.
Weronika Świerczyńska, Działalność programowa telewizji publicznej. Kluczowe determinanty programowania i dystrybucja
oferty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Ewa Bogacz-Wojtanowska, Agnieszka Hess, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Małgorzata Lendzion, Krzysztof Nowak, Dialog
obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów, Nowy Targ – Kraków
2017, Wydanie 2
Magdalena Hodalska, Trauma dziennikarzy dziennikarstwo traumy, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Maria Nowina Konopka, Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2017
red. Agnieszka Szymańska, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Agnieszka Hess, Metody badań medioznawczych i ich
zastosowanieWydawnictwo IDMiKS, Kraków 2018
Magdalena Szpunar, Imperializm kulturowy Internetu, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Fandom dla początkujących. Część II: Tożsamość i twórczość, Instytut Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

Związek badań naukowych z dydaktyką
W obrębie przedmiotów obowiązkowych związek modułów z prowadzonymi badaniami kształtuje się na poziomie 56 ECTS.
W obrębie przedmiotów fakultatywnych związek ten wyliczono na poziomie 48 ECTS.
- Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic
Politics - Mediatyzacja sfery publicznej, Badania nad mediatyzacją, Język angielski w sektorze mediów;
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- Analiza mediów publicznych (misja, plany programowe I sprawozdania ﬁnansowe) - Media lokalne i środowiskowe;
- Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego - Badania nad mediatyzacją, Strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych Promocja w mediach społecznościowych;
- Im Spiegel der Medien: Unternehmertum von Frauen und Männern in der deutschen und polnischen Presse – Images im
Wandel - Mediatyzacja kultury współczesnej;
- Wartości polskiego nacjonalizmu. Językowy obraz świata nacjonalistów w publikacjach oﬁcjalnych oraz pismach drugiego i
trzeciego obiegu - Język mediów, język w mediach;
- Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r. - Medialna analiza społecznopolityczna, Mediatyzacja sfery publicznej, Badania nad mediatyzacją;
- Pilot Implementation of the Media Pluralism Monitor - Communication and Global Media;
Mediatyzacja – koncepcja, zmiany, konsekwencje - Mediatyzacja sfery publicznej, Badania nad mediatyzacją;
Śmierć prasy drukowanej, mit czy rzeczywistość. Przypadek Francji - Zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym, Logistyka i
administrowanie mediami;
Metodologia pomiaru medialnego wizerunku mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych - Międzynarodowy Public
Relations;
Wielka Wojna (1914-1918), polski czyn niepodległościowy (Legiony, Korpusy Polskie) i wojna polsko-bolszewicka w polskim
reportażu i publicystyce (1914-1920) - Język mediów, język w mediach;
Dyskurs publiczny o kryzysach: badanie pilotażowe - Metodologia nauk społecznych;
Historia jako źródło opowieści transmedialnych funkcjonujących we współczesnym przemyśle rozrywkowym w Polsce Semiotyka i analiza wielomodalna;
Lęk i kultura strachu w mediach - Medialna analiza społeczno-polityczna;
Tematyczna i formalna analiza mediów rozrywkowych oraz wytworów kultury popularnej - Mediatyzacja kultury
współczesnej;
Polski reportaż wojenny, korespondencja wojenna oraz wojenna literatura faktu (1914-2000) – próba syntezy - Język mediów,
język w mediach;
Język i dyskurs w tworzeniu tożsamości narodowej i kulturowej – medialne obrazy rzeczywistości społecznej - Pragmatyka
językowa, Mediatyzacja kultury współczesnej;
Autonomia użytkownika w polityce medialnej i komunikacyjnej - Mediatyzacja sfery publicznej;
Konsolidacja w zarządzaniu komunikacją sieciową – na przykładzie aktorów politycznych - Społeczeństwo informacyjne,
Teorie internetu, Badania realizowane online;
Media alternatywne jako narzędzie mobilizacji społeczeństwa – doświadczenia polskie - Socjologia mediów;
Europejska sfera publiczna: UE wobec współczesnych wyzwań - Public Diplomacy and Branding.
Instytut może pochwalić się wieloma pozytywnymi doświadczeniami w realizowaniu projektów nauko-dydaktycznych z
udziałem studentów. Jednym z przykładów jest projekt realizowany w porozumieniu z Gminą Miejską Kraków od roku 2015 Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego. Podstawowym celem projektu jest poszerzenie i podniesienie jakości procesu
dydaktycznego z zakresu obserwacji i analizy dialogu obywatelskiego oraz diagnozowania problemów i przygotowywania
rekomendacji i propozycji ich rozwiązywania. W ramach projektu ODO zrealizowano następujące zadania badawcze, w które
zaangażowani byli studenci IDMiKS: 1. W ramach zajęć zarządzanie informacją polityczną przeprowadzono badania
sondażowe wśród mieszkańców Krakowa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, których celem było określenie
znanych form dialogu przez respondentów, znajomości instytucji dialogu obywatelskiego oraz źródeł pozyskiwania informacji
oraz kanałów komunikacji organizacji pozarządowych; 2. W ramach zajęć metodologia nauk społecznych przygotowano
studentów do prowadzenia analizy treści przekazu medialnego; 3. W ramach zajęć strategie komunikacyjne organizacji typu
non-proﬁt opracowano bazy dziennikarzy i kanałów komunikowania zajmujących się problematyką dialogu obywatelskiego w
Krakowie; 4. W ramach zajęć montaż telewizyjny (z udziałem telewizji studenckiej Przystanek Student, obecnie UJOT TV)
zrealizowano projekty medialne, których efektem były krótkie (do 3 minut) materiały telewizyjne lub radiowe dotyczące
dialogu obywatelskiego (konsultacji społecznych, wolontariatu, budżetu obywatelskiego, itp.). Ten i inne projekty w pełni
potwierdziły zdolność Instytutu do zapewnienia studentom udziału w badaniach. Dodatkowo, wspomniany udział studentów
w badaniach realizowany jest w ramach prowadzonych zajęć, które w dużej części mają charakter projektowy.
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Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Zajęcia prowadzone w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna realizowane są w nowoczesnych salach
wykładowych i ćwiczeniowych zlokalizowanych na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie
wyposażone są w sprzęt multimedialny. Do dyspozycji studentów są również zlokalizowane na Wydziale: profesjonalne studio
ﬁlmowe, montażownia (do montażu wykorzystywane jest profesjonalne oprogramowanie: Final Cut Pro - dla montażu
telewizyjnego oraz Adobe Audition dla montażu radiowego), nowoczesne studio radiowe, sala do prowadzenia badań
fokusowych oraz specjalistyczna pracownia informatyczna. W roku akademickim 2015/16 powstało laboratorium
medioznawcze IDMiKS - uruchomiono moduł komputerowy, umożliwiający badania ankietowe typu CATI. Laboratorium
wyposażone zostało w komputerowe programy do badań mediów i innych badań społecznych. Instytut posiada obecnie
infrastrukturę, która umożliwia prowadzenie zajęć projektowych o charakterze badawczym z udziałem studentów. Do
dyspozycji studentów jest również nowoczesna biblioteka Wydziałowa, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o
najnowsze pozycje książkowe (w j. polskim i j. angielskim).
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0321

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w pierwszym semestrze obejmuje zestaw
przedmiotów obowiązkowych, w tym 60-godzinny kurs języka obcego. W kolejnych trzech semetrach oferowana jest szeroka
gama wykładów kierunkowych do wyboru - każdy student zobowiązany jest do zaliczenia dwóch spośród czterech wykładów
w każdym semestrze. Po zakończeniu pierwszego semestru tworzona jest lista rankingowa studentów (średnia ocen z I
semestru), która jest podstawą do kolejności wyboru ścieżki (i seminarium dyplomowego). Program studiów oferuje trzy
ścieżki: Produkcja multimedialna i logistyka mediów; Promocyjna; Analiza i monitoring mediów. Każdy student zobowiązany
jest do do zaliczenia w ciągu kolejnych trzech semestrów wszystkich modułów obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki i
jedenego z dwóch modułów fakultatywnych w obrębie ścieżki.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

119

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

106

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

69

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

0

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 895

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Program studiów nie przewiduje praktyk zawodowych.

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest
samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta
związane z kierunkiem studiów, poziomem i proﬁlem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i
wnioskowania.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

DKS_K2_W08

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu, charakter - w tym wybrane fakty,
teorie i metody - a także miejsce i znaczenie dziedziny nauk społecznych w systemie
nauk oraz ich relacje do innych dziedzin

P7U_W, P7S_WG

DKS_K2_W09

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu, wybrane fakty, obiekty i zjawiska
oraz dotyczące ich teorie naukowe właściwe dla dyscypliny nauki o komunikacji
społecznej i mediach oraz kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także
zaawansowaną metodologię badań w tym obszarze

P7U_W, P7S_WG

DKS_K2_W10

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu, kluczowe zagadnienia,
podbudowane uporządkowaną wiedzą teoretyczną oraz wybrane zagadnienia z
zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwe dla kierunku dziennikarstwo i
komunikacja społeczna

P7U_W, P7S_WG

DKS_K2_W11

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu, główne tendencje rozwojowe w
obrębie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, do której
przyporządkowany jest kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna

P7U_W, P7S_WG

DKS_K2_W12

Absolwent zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji oraz ekonomiczne,
prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej
związanej z dziennikarstwem i komunikacją społeczną, a także z rozwojem
społeczeństwa informacyjnego oraz nowych mediów i technologii komunikowania

P7U_W, P7S_WK

DKS_K2_W13

Absolwent zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz
formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz zna pojęcia i rozumie zasady
dotyczące ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

P7U_W, P7S_WK

DKS_K2_W14

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady funkjonowania wykorzystywanych w
sektorze mediów urządzeń i stosowanego do nich oprogramowania

P7U_W, P7S_WG

Kod

Treść

PRK

DKS_K2_U09

Absolwent potraﬁ formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz
innowacyjnie wykonywać zadania przez właściwie dostosowane lub opracowane
metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, a
także syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem nowej wiedzy z
dyscyplin nauki właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

P7S_UW

DKS_K2_U10

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować
informację z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne
sądy z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu o poglądy własne oraz innych
autorów, formułować wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań i twórczej
interpretacji oraz efektywnie prezentować informacje i konkluzje

P7S_UW

DKS_K2_U11

Absolwent potraﬁ formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami
badawczymi z dziedziny komunikacji społecznej i mediów

P7U_U, P7S_UW

DKS_K2_U12

Absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu komunikacji
społecznej i mediów, komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na
tematy specjalistyczne, a także prowadzić debatę

P7S_UK

DKS_K2_U13

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7U_U, P7S_UK

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

DKS_K2_U14

Absolwent potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w
tym także kierować pracą zespołu

P7U_U, P7S_UO

DKS_K2_U15

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności uczenia
się przez całe życie oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do
rozwijania zdolności i kierowania własną karierą w wybranej sferze działalności
społecznej, medialnej lub/i okołomedialnej, a także ukierunkowywać innych w tym
zakresie

P7S_UU

DKS_K2_U16

Absolwent potraﬁ dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązań
technicznych charakterystycznych dla rynku mediów i oceniać te rozwiązania

P7U_U, P7S_UW

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

DKS_K2_K04

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
oraz do wykorzystania posiadanej wiedzy w celu rozwiązywania praktycznych i
poznawczych problemów z dziedziny komunikacji społecznej i mediów a także do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

P7S_KK

DKS_K2_K05

Absolwent jest gotów do świadomego wypełniania zobowiązań związanych z
pełnieniem ról społecznych oraz inspirowania i organizowania działalności na rzecz
środowiska społecznego, jest także gotów do inicjowania działania na rzecz interesu
publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P7S_KO

DKS_K2_K06

Absolwent jest gotów do przestrzegania kodów aksjologicznych oraz kodeksów
etycznych normujących działania zawodowe w sferze mediów i zawodach
okołomedialnych, rozumie konieczność normowania zachowań w tym zakresie oraz
jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i
okołomedialnej działalności zawodowej, wykazuje gotowość do odpowiedzialnego
wypełniania ról zawodowych i podtrzymywania etosu zawodu oraz przestrzegania i
rozwijania etyki zawodowej w sferze komunikacji społecznej, mediów i profesji
okołomedialnych

P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
W drugim semestrze pierwszego roku oraz w obu semestrach drugiego roku każdy student wybiera dwa spośród czterech
wykładów, co oznacza, że w ciągu trzech semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć (w tym jeden w języku angielskim)
spośród dwunastu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 4 ECTS (w sumie 24 ECTS). Po pierwszym semestrze
pierwszego roku tworzona jest lista rankingowa studentów (średnia ocen z I semestru), która jest podstawą do kolejności
wyboru ścieżki (i seminarium dyplomowego). Każdy student zobowiązany jest do do zaliczenia w ciągu kolejnych trzech
semestrów wszystkich modułów obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki i jedenego z dwóch modułów fakultatywnych w
obrębie ścieżki. Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych (obowiązkowych i fakultatywnych) zawierają poniższe tabele. Jako
przedmioty do wyboru traktowane są wszystkie przedmioty w ramach realizowanej ścieżki (w sumie 45 ECTS za trzy
semestry, w każdym 15 ECTS).

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metodologia nauk społecznych dla studentów dziennikarstwa i
komunikacji społecznej

60

6,0

egzamin

O

Teorie komunikowania masowego

45

5,0

egzamin

O

Główne nurty kultury XX i XXI wieku

30

4,0

egzamin

O

Społeczeństwo informacyjne

45

5,0

egzamin

O

Ekonomika mediów

30

4,0

egzamin

O

Prawo autorskie dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Social Communication B2+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

English for Social Communication C1+

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Warsztat medioznawcy

20

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kreatywne pisanie

20

2,0

zaliczenie

Semestr 2
Przedmiot

Grupa zajęć fakultatywnych

O
O

W drugim semestrze pierwszego roku oraz w obu semestrach drugiego roku każdy student wybiera dwa spośród czterech
wykładów, co oznacza, że w ciągu trzech semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć (w tym jeden w języku angielskim)
spośród dwunastu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 4 ECTS (w sumie 24 ECTS).
Pragmatyka językowa

30

4,0

egzamin

F

Mediatyzacja sfery publicznej

30

4,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Socjologia mediów

30

4,0

egzamin

F

Dyplomacja publiczna i branding kraju

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Social Communication B2+

30

2,0

egzamin

F

English for Social Communication C1+

30

2,0

egzamin

F

Ścieżka: Analiza i monitoring mediów
Każdy student zobowiązany jest do do zaliczenia w ciągu kolejnych trzech semestrów wszystkich modułów obowiązkowych w
ramach ścieżki i jednego z dwóch modułów fakultatywnych w obrębie ścieżki. W każdym semestrze w ramach ścieżki musi
uzyskać 15 punktów ECTS, w ciągu trzech semestrów: 45 ECTS.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Metody i techniki ilościowe

45

6,0

zaliczenie

O

Analiza konwersacyjna

30

5,0

zaliczenie

O

Zarządzanie zasobami ludzkimi w mediach

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym

30

4,0

zaliczenie

Przedmiot

F

Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów
Każdy student zobowiązany jest do do zaliczenia w ciągu kolejnych trzech semestrów wszystkich modułów obowiązkowych w
ramach ścieżki i jednego z dwóch modułów fakultatywnych w obrębie ścieżki. W każdym semestrze w ramach ścieżki musi
uzyskać 15 punktów ECTS, w ciągu trzech semestrów: 45 ECTS.
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Produkcja i realizacja formatów telewizyjnych

45

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Promocja online przedsiębiorstwa medialnego

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zarządzanie zasobami ludzkimi w mediach

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym

30

4,0

zaliczenie

Przedmiot

F

Ścieżka: Promocyjna
Każdy student zobowiązany jest do do zaliczenia w ciągu kolejnych trzech semestrów wszystkich modułów obowiązkowych w
ramach ścieżki i jednego z dwóch modułów fakultatywnych w obrębie ścieżki. W każdym semestrze w ramach ścieżki musi
uzyskać 15 punktów ECTS, w ciągu trzech semestrów: 45 ECTS.
Przedmiot
Promocja branżowa

Plany studiów

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

45

6,0

zaliczenie na
O
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Międzynarodowy public relations

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zarządzanie zasobami ludzkimi w mediach

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym

30

4,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

F

Semestr 3
Przedmiot
Seminarium dyplomowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Grupa zajęć fakultatywnych

O

W drugim semestrze pierwszego roku oraz w obu semestrach drugiego roku każdy student wybiera dwa spośród czterech
wykładów, co oznacza, że w ciągu trzech semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć (w tym jeden w języku angielskim)
spośród dwunastu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 4 ECTS (w sumie 24 ECTS).
Mediatyzacja kultury współczesnej

30

4,0

egzamin

F

Communication and Global Media

30

4,0

egzamin

F

Teorie internetu

30

4,0

egzamin

F

Język mediów, język w mediach

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Technologia medialna

45

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Statystyka i analiza danych

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Etyka mediów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych w praktyce dla
studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Produkcja i realizacja formatów radiowych

45

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Logistyka i administrowanie mediami

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Etyka mediów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Analiza i monitoring mediów
Przedmiot

Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Promocja w mediach społecznościowych

45

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Strategie komunikacyjne organizacji społecznych

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Etyka mediów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych w praktyce dla
studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot
Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych w praktyce dla
studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Ścieżka: Promocyjna
Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot
Seminarium dyplomowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Grupa zajęć fakultatywnych

O

W drugim semestrze pierwszego roku oraz w obu semestrach drugiego roku każdy student wybiera dwa spośród czterech
wykładów, co oznacza, że w ciągu trzech semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć (w tym jeden w języku angielskim)
spośród dwunastu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 4 ECTS (w sumie 24 ECTS).
Semiotyka mediów i komunikacji wielomodalnej

30

4,0

egzamin

F

Metody jakościowe w naukach społecznych dla studentów
dziennikarstwa i komunikacji społecznej

30

4,0

egzamin

F

Marketing (w j.angielskim) dla studentów dziennikarstwa i
komunikacji społecznej

30

4,0

egzamin

F

Medialna analiza społeczno-polityczna

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Badania nad mediatyzacją

45

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Badania realizowane on-line

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wizualizacja informacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kreacja portfolio i networking

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka: Analiza i monitoring mediów
Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Technologia przekazu w mediach społecznościowych

45

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zarządzanie projektami dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

30

5,0

zaliczenie

Wizualizacja informacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kreacja portfolio i networking

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kreowanie marki

45

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Społeczna odpowiedzialność biznesu dla studentów dziennikarstwa i
komunikacji społecznej

30

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wizualizacja informacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kreacja portfolio i networking

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O

Ścieżka: Promocyjna
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Metodologia nauk społecznych dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.210.6238ab587f6fc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z różnorodnością podejść metodologicznych w naukach społecznych.

C2

Omówienie podstawowej terminologii oraz zasad projektowania badań w naukach społecznych.

C3

Nauczenie umiejętności świadomego doboru metody ze względu na rozpatrywany problem badawczy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student nabywa podstawową wiedzę o założeniach
metodologicznych badań prowadzonych w ramach
nauk społecznych, metodach i technikach
prowadzenia badań medioznawczych, co pozwala
na analizę procesów i zjawisk społecznych
zachodzących w rzeczywistości społecznej.

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W09,
DKS_K2_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U10,
DKS_K2_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

student dzięki znajomości metod i technik badawczych
oraz nabytemu doświadczeniu badawczym jest gotów DKS_K2_K04,
DKS_K2_K05,
do przygotowania i realizowania projektów
DKS_K2_K06
społecznych współpracując z innymi partnerami
w ramach realizowanego tematu/zadania badawczego.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student wykorzystuje praktycznie poznane
paradygmaty nauk społecznych do analizy procesów
społecznych, kulturowych, politycznych
i ekonomicznych, z wykorzystaniem instrumentarium
badawczego stosowanego w zakresie nauk
społecznych. Potraﬁ dobrać właściwe metody
i narzędzia badawcze do analizy zjawisk i procesów
społecznych, skonstruować narzędzia badawcze
dopasowane do obszaru i zakresu prowadzonych
badań empirycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do metodologii badań - podstawowe pojęcia i założenia.

W1, U1

Sylabusy
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2.

Metodologia nauk społecznych, specyﬁka badań medioznawczych. Warsztat
badawczy.

W1, U1

3.

Wybrane paradygmaty nauk społecznych

W1, U1

4.

Etapy procesu badawczego.

W1, U1, K1

5.

Badania źródłowe: źródła zastane, źródła wywołane, Źródła historyczne i
współczesne,

W1, U1

6.

Wywiad jako metoda badawcza.

U1, K1

7.

Badania ankietowe. Sondaże opinii publicznej.

U1, K1

8.

Analiza treści, analiza zawartości, analiza dyskursywna

W1, U1, K1

9.

Metoda dokumentów osobistych

U1, K1

10.

Obserwacja w naukach społecznych i w pracy dziennikarza.

U1, K1

11.

Metoda teorii ugruntowanej- jej możliwości i ograniczenia.

W1, U1, K1

12.

Metody jakościowe, metody ilościowe- analiza danych.

U1, K1

13.

Skalowanie postaw, budowa skal i indeksów.

U1, K1

14.

Metoda eksperymentalna

W1, U1

15.

Podejścia kognitywne w naukach społecznych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
laboratoryjne, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, zaliczenie
pisemne

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna
ocena z konwersatorium. Warunkiem zaliczenia egzaminu
jest uzyskanie z niego co najmniej połowy punktów + 1.

konwersatorium

zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Zaliczenie - na podstawie aktywności i zaangażowania w
trakcie zajęć oraz napisania testu sprawdzającego wiedzę
(co najmniej połowa punktów + 1).

Sylabusy
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Teorie komunikowania masowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.210.5cb5947844753.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi orientacjami teoretycznymi i wynikami badań nad
komunikowaniem masowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu
nauk o mediach i komunikowaniu oraz pokrewnych
dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W09,
DKS_K2_W10,
DKS_K2_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

funkcje kultury i systemu medialnego oraz systemu
społeczno-politycznego we współczesnym
społeczeństwie informacyjnym i wzajemnych relacjach
zachodzących pomiędzy tymi systemami.

DKS_K2_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

procesy zmian w sferze mediów i komunikacji
społecznej w obrębie społeczeństwa, prawidłowości,
przebieg i konsekwencji tych zmian oraz posiada
pogłębioną wiedzę o procesach komunikacji
społecznej, w tym o najnowszych teoriach
komunikowania oraz wiedzę pogłębioną dotyczącą
mediów tak w wymiarze lokalnym, jak i regionalnym
i globalnym.

DKS_K2_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W4

metody, narzędzia i techniki badawcze z zakresu nauki DKS_K2_W11,
o mediach i komunikowaniu.
DKS_K2_W14

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy
z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu
o poglądy własne oraz innych autorów, formułować
wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań.

DKS_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

U2

analizować i interpretować zjawiska społeczne oraz
zachodzące między nimi zależności, w tym zjawiska
kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane DKS_K2_U09,
z działalnością medialną i okołomedialną, także
DKS_K2_U10
w oparciu o podstawy teoretyczne z zastosowaniem
metody badawczej.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

U3

wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy
praktycznej rozmaitych procesów komunikacyjnych
oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i
działalnością promocyjną, analizować ich przyczyny,
prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki, jak
również formułować własne opinie na ten temat,
stawiać proste hipotezy badawcze i je weryﬁkować.

DKS_K2_U11

projekt

U4

posługiwać się specjalistycznymi technikami
analityczno-badawczymi z zakresu medioznawstwa
i dziedzin, umożliwiającymi analizę przekazów
medialnych, ich audytoriów oraz kanałów komunikacji.

DKS_K2_U11

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego wykorzystania i krytycznego
uzupełniania oraz doskonalenia nabytej wiedzy
teoretycznej i umiejętności badawczych.

DKS_K2_K04

projekt

K2

prawidłowego rozpoznawania i rozstrzygania dylematy
związane z wykonywaniem zawodu.

DKS_K2_K05,
DKS_K2_K06

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

wykonanie ćwiczeń

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka o komunikacji masowej - podstawowe pojęcia; relacje między pojęciami:
teoria, doktryna, orientacja; 5 epok teorii komunikowania masowego; orientacje i
główne kierunki w badaniach komunikowania masowego; rodzaje teorii
komunikowania

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

2.

Teoria społeczeństwa masowego historia a współczesność; komunikowanie
masowe w epoce propagandy; wzajemne relacje pojęć: propaganda – manipulacja
– demagogia; propaganda w perspektywie historycznej; mechanizmy propagandy,
środki językowe i repertuar klasycznych technik propagandy

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

3.

Normatywne i krytyczne teorie (doktryny) mediów; doktryny normatywne vs
krytyczne; źródła wpływu normatywnego na funkcjonowanie mediów; media a
interes publiczny

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

4.

Teoria ograniczonych efektów mediów; początki i rozwój; teorie średniego zasięgu
i umocnienie paradygmatu ograniczonych efektów mediów; zakwestionowanie
paradygmatu ograniczonych efektów mediów

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

5.

Oddziaływanie mediów masowych: skutki (efekty) komunikowania masowego
(pojęcie ‘wpływu’, ‘skuteczności’, rodzaje skutków (efektów); spory o siłę
oddziaływania mediów; wybrane czynniki sprzyjające (albo ograniczające)
skuteczność mediów; funkcje komunikowania i mediów masowych; analiza
funkcjonalna mediów

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

6.

Teorie i badania nad publicznością mediów; koncepcja ‘publiczności masowej’ a
publiczność jako grupa (więź); masowy rynek medialny a krytyka ideologii kultury
masowej; teoria krytyczna a publiczność; typologia badań nad widownią;
publiczność mediów – najważniejsze kwestie o znaczeniu publicznym; teorie
aktywnej publiczności

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

Sylabusy
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7.

Kulturowe teorie komunikowania masowego jako wyzwanie wobec paradygmatu
ograniczonych efektów; typologia kulturowych teorii mediów; zwrot kulturowy w
badaniach nad mediami; wybrane teorie mediów, kultury i społeczeństwa;
semiotyka społeczna wobec mediów; ponowoczesność – postmodernizm – media
(wybrane teorie i zagadnienia)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

8.

Teoria komunikowania masowego współcześnie: konsensus i konsolidacja
dyscypliny a nowe wyzwania – rewolucja w komunikowaniu; globalizacja mediów;
postęp w wiedzy na temat przetwarzania informacji pochodzących ze zmysłów i
uczenia się; rozwój ruchu na rzecz kompetencji medialnej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

9.

Między niezależnością mediów a hegemonią władzy – media masowe i
problematyka międzynarodowa w teorii i badaniach; teoria postkolonialna w
badaniach medioznawczych; media a historia i (post)pamięć w XXI wieku w
teoriach i badaniach

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

10.

Problemy (i wyzwania) mediosfery XXI wieku (lista zagadnień do opracowania w
ramach konwersatorium aktualizowana na bieżąco)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

11.

Teorie i metody badań komunikowania wizualnego w mediach XXI wieku (zarys
problematyki)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny obejmujący znajomość problematyki wykładu
oraz lektur wskazanych przez wykładowcę. W drugim tygodniu zajęć
uczestnicy kursu wykonują test kompetencyjny sprawdzający
podstawową wiedzę z zakresu nauki o komunikowaniu. Wynik testu
nie podlega ocenie, a ma jedynie wartość wskaźnikową. Zaliczenie
wykładu na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego
znajomość problematyki wykładu oraz lektur wskazanych przez
wykładowcę.

konwersatorium

zaliczenie pisemne,
projekt

Zaliczenie konwersatorium: zadania cząstkowe, analizy wybranych
zagadnień problemowych (do wyboru z listy przedstawionej na
zajęciach), prezentacje grupowe, omówienie tekstu źródłowego w
języku angielskim (z listy do wyboru).

Sylabusy
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Główne nurty kultury XX i XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.210.5cb594786298b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie głównych, najwartościowszych, jak i najbardziej kontrowersyjnych nurtów w kulturze XX i XXI
wieku. Zachęcenie do indywidualnego sięgania po arcydzieła literatury i sztuki, jak i do uczestnictwa w dyskursie
nad hierarchią wartości we współczesnym świecie.

C2

Rozumienie kultury jako jednego z najważniejszych terminów humanistyki, nauk społecznych, medioznawstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

28 / 200

W1

ważność oraz złożoność terminu kultura na przestrzeni
wieków.

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W12

egzamin pisemny

W2

główne wątki dyskursu nad miejscem i przyszłością
kultury w XX i XXI wieku, jak i główne jej nurty oraz
tendencje.

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W12

egzamin pisemny

DKS_K2_U09

egzamin pisemny

DKS_K2_K05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

implementować szeroko pojętą tematykę kulturalną
do własnej działalności i twórczości medialnej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wypełniania - w swej działalności medialnej - misji
wobec kultury, do rozumnego oraz pożytecznego
korzystania z kultury i i uczenia tego innych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kultura – treść i zakres pojęć. Zarys różnych ujęć kultury. Podziały kultury. Główne
antynomie.

W1

2.

Słynne prognozy i oceny dot. rozwoju (jak i kryzysu) kultury w XX i XXI wieku.

W2, U1

3.

Przegląd modernistycznych nurtów kultury symbolicznej (wyższej) XX wieku.

W2

4.

Kultura przedmiotem i narzędziem polityki.

W2

5.

Kultura masowa, popularna, globalna.

W2

6.

Kultura informatyczna i kultura Internetu.

W2

7.

Kontrkultura i jej nurty.

W2

8.

Postmodernizm, kultura New Age.

W2

9.

Perspektywy. Kultura konsumpcji, antyglobalizm, kultura wartości.

W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie egzaminu od 60 proc. poprawnych odpowiedzi na teście
pisemnym
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Społeczeństwo informacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.210.5cb594787f21d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przybliżenie Studentom globalnych koncepcji społeczeństwa informacyjnego, ukazanie
głównych tendencji w jego rozwoju oraz omówienie korzyści i zagrożeń dla użytkowników globalnej sieci.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu
społeczeństwa informacyjnego, jego podstawowe
problemy oraz perspektywy rozwoju

DKS_K2_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2

ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian dotyczących
sfery mediów i procesów komunikacji społecznej
DKS_K2_W11,
w obrębie społeczeństwa informacyjnego,
DKS_K2_W12
o prawidłowościach, przebiegu i konsekwencji tych
zmian w Polsce i na świecie

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

ma rozszerzoną wiedzę o funkcjach kultury i systemu
medialnego oraz systemu społeczno-politycznego
we współczesnym społeczeństwie informacyjnym
i wzajemnych relacjach zachodzących pomiędzy tymi
systemami

DKS_K2_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozumie i potraﬁ analizować i interpretować zjawiska
społeczne oraz zachodzące między nimi zależności,
w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne
i ekonomiczne charakterystyczne dla społeczeństwa
informacyjnego, także w oparciu o podstawy
teoretyczne z zastosowaniem metody badawczej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy
i odbieranych treści oraz do wykorzystania posiadanej
wiedzy w celu rozwiązywania praktycznych
i poznawczych problemów z dziedziny komunikacji
społecznej i mediów a także do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

konwersatorium

15

przygotowanie projektu

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie w problematykę społeczeństwa informacyjnego

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Europie, na świecie

W1, W2, W3

3.

Wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego

W2, U1, K1

4.

Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego

W1, W2, W3, U1

5.

Perspektywy ewolucji społeczeństwa informacyjnego

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie
pozytywnej oceny z konwersatorium. Warunkiem zaliczenia
wykładu jest uzyskanie min. 60% punktów z egzaminu
końcowego.

wykład

egzamin pisemny

konwersatorium

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest obecność (minimum
zaliczenie na ocenę, projekt 85%) oraz uzyskanie minimum 51% punktów z projektu
końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Ekonomika mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.210.5cb594789a862.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznaje studenta z podstawami pojęciami oraz zagadnieniami z zakresu ekonomii mediów

C2

zapoznaje studenta z podstawami zasadami działania instytucji medialnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady działania systemów i instytucji medialnych

DKS_K2_W12

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

pracować w grupie

DKS_K2_U14

projekt

DKS_K2_K05

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
do samodzielnej organizacji pracy dziennikarza
funkcjonującego w przestrzeni społecznej

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie zajęć student zapoznaje się z podstawami pojęciami oraz zagadnieniami
z ekonomii mediów. Poznaje prawa i reguły funkcjonowania rynku mediów.

W1

2.

Student zapoznaje się także z podstawami i zasadami działania instytucji
medialnej oraz zdobywa wiedzę zorientowaną na praktyczne zastosowanie
ekonomiki mediów.

K1

3.

Student zapoznaje się z zasadzma pracy zespołów redakcyjnych

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
75 proc. obecności na wykładzie, terminowość, uzyskanie za projekt co
najmniej połowy punktów + 1
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Prawo autorskie dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.210.623758f631e19.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy na temat praw autorskich oraz praktycznych umiejętności korzystania z nich przez studentów/
przyszłych dziennikarzy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej
oraz powiązania ich z formami rozwoju indywidualnej
przedsiębiorczości a także zna w pogłębionym
zakresie pojęcia i rozumie zasady dotyczące prawa
autorskiego

DKS_K2_W10,
DKS_K2_W13

egzamin pisemny,
projekt

W2

zna fakty, obiekty, zjawiska i procesy z zakresu
z dyscypliny naukowej media i komunikowanie oraz
potraﬁ je powiązać z prawami własności intelektualnej

DKS_K2_W09

egzamin pisemny,
projekt

W3

w pogłębionym stopniu, zasady działania systemów
i instytucji właściwych dla działalności zawodowej
właściwej dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, w tym posiada wiedzę o celach, organizacji
i funkcjonowaniu instytucji działających w różnych
sferach rzeczywistości społecznej, zorientowanej
na zarządzanie i administrowanie tymi instytucjami

DKS_K2_W12

egzamin pisemny,
projekt

U1

samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać
umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą
działalności społecznej, medialnej lub/i okołomedialnej
oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające
do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą

DKS_K2_U15

egzamin pisemny,
projekt

U2

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy
z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu
o poglądy własne oraz innych autorów, formułować
wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań,
umie także brać udział w debacie, umie posługiwać się
specjalistyczną terminologią z zakresu dziennikarstwa
i komunikacji społecznej oraz własności intelektualnej

DKS_K2_U10

egzamin pisemny,
projekt

K1

wypełniania zobowiązań społecznych związanych
z pełnieniem ról społecznych oraz inspirowania
i organizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego

DKS_K2_K05

egzamin pisemny,
projekt

K2

inicjowania działania na rzecz interesu publicznego
oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

DKS_K2_K04,
DKS_K2_K05

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Sylabusy
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analiza orzecznictwa

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawo własności intelektualnej - zakres i źródła

W1

2.

Przedmiot prawa autorskiego, wyłączenia spod ochrony

W1

3.

Strona podmiotowa prawa autorskiego

W1

4.

Prawa autorskie osobiste i majątkowe

W1, U1, K2

5.

Treść prawa autorskiego, umowy autorskoprawne oraz ich elementy - zagadnienia
dla dziennikarzy

W2, U2, K1

6.

Odpowiedzialność dziennikarzy oraz redakcji za naruszenie praw autorskich

W3

7.

Materiały dziennikarskie jako dobra prawnie chronione

U1

8.

Rodzaje i charakterystyka praw pokrewnych oraz ich znaczenie dla dziennikarzy i
mediów. Prawa autorskie a prawa pokrewne.

W3, U2, K2

9.

Dozwolony użytek prywatny i publiczny a monopol autorski i jego treść

W2, U1

10.

Prawo do wizerunku; dobra osobiste a prawa autorskie w mediach

W2, U1

11.

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskim lub prawami
pokrewnymi. Komisja Prawa
Autorskiego.

W2, U1, K2

12.

Różnorodność zastosowania praw autorskich w praktyce mediów; analizy
przypadków

W3, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność w 75 % zajęć, prezentacja projektu, zdanie na min.
50%+1 pkt. Kryterium poprawności przy prezentacji
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English for Social Communication B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.230.623af083c13fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

DKS_K2_W12

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

DKS_K2_U12,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane DKS_K2_U11,
ze studiowanym kierunkiem
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

DKS_K2_U12,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

DKS_K2_U12,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

DKS_K2_U12,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

DKS_K2_U13,
DKS_K2_U15

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

DKS_K2_U13,
DKS_K2_U15

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

DKS_K2_K05,
DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

DKS_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

DKS_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U4, U9,
K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U2, U4, U9,
K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: news
article, review, email correspondence, visual data description (jedna forma do
wyboru)

W1, W2, W4, U3, U6, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W4, U3, U7, U8, U9,
K1, K3

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, U11, U7, K4

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku: - new
media and social media
- advertising and marketing
- public and media relations
- news agencies
- radio and TV platforms (English speaking)
- types of journalism
- current events
- reporting
- interviewing
- visual data interpretation

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K2

7.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W3, U10

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
praca w parach i grupach, demonstracje dźwiękowe i/ lub video, konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium
językowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu
semestru z testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego,
zaliczenie na ocenę użycie słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W
semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
praca w parach i grupach, demonstracje dźwiękowe i/ lub video, konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium
językowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do
uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może
bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania. Egzamin: Składa się
z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i
ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy
zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie
wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Social Communication C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.230.623af083cd342.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

DKS_K2_W12

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

DKS_K2_U12,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

DKS_K2_U11,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

DKS_K2_U12,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

DKS_K2_U12,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

DKS_K2_U12,
DKS_K2_U13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

DKS_K2_U13,
DKS_K2_U15

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

DKS_K2_U13,
DKS_K2_U15

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

DKS_K2_K05,
DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

DKS_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

DKS_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

DKS_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U4, U9,
K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, U1, U4, U9,
K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:news
story, article, review (jedna forma do wyboru)

W1, W2, W4, U3, U6, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W4, U3, U7, U8, U9,
K1, K3

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, U11, U7, K4, K5

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:- new
media and social media
- advertising and marketing
- public and media relations
- news agencies
- radio and TV platforms (English speaking)
- types of journalism
- current events
- reporting
- interviewing
- visual data interpretation

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K2

7.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W3, U10

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
praca w parach i grupach, demonstracje dźwiękowe i/ lub video, konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium
językowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do
uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może
bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania. Egzamin: Składa się
z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i
ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy
zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie
wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Semestr 2
Metody nauczania:
praca w parach i grupach, demonstracje dźwiękowe i/ lub video, konsultacje, konwersatorium językowe, metody elearningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do
uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może
bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania. Egzamin: Składa się
z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i
ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy
zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie
wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Warsztat medioznawcy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.220.623dd9090199a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pisania prac naukowych z zakresu nauk o komunikacji społecznej
mediach, w tym przekazanie wiedzy dotyczącej specyﬁki opracowań teoretycznych w dyscyplinie oraz
zapoznanie z wybranymi metodami badań medioznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

w zaawansowanym stopniu, charakter - w tym
wybrane fakty, teorie i metody - a także miejsce
i znaczenie dyscypliny nauk o komunikacji społecznej
i mediach, jej relacje do innych dyscyplin w ramach
dziedziny nauk społecznych, a także relacje dziedzin
w systemie nauk.

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W09,
DKS_K2_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

DKS_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł i na tej podstawie formułować hipotezy
badawcze i krytyczne sądy z użyciem merytorycznej
argumentacji w oparciu o poglądy własne oraz innych
autorów, formułować wnioski i dokonywać
syntetycznych podsumowań i twórczej interpretacji
oraz efektywnie prezentować informacje i konkluzje.
Potraﬁ formułować i weryﬁkować hipotezy związane
z problemami badawczymi z dyscypliny komunikacji
społecznej i mediów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, odbieranych
treści i stawianych hipotez badawczych oraz
do wykorzystania posiadanej wiedzy w celu
rozwiązywania praktycznych i poznawczych
problemów z dyscypliny komunikacji społecznej
i mediów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

wykonanie ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka pracy naukowej w medioznawstwie.

W1, U1, K1

2.

Wybrane zagadnienia teoretyczne w medioznawstwie.

W1, U1, K1

3.

Wybrane metody i techniki badań.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kryteria zaliczenia to obecność, aktywność, poprawne
wykonanie wszystkich zadań (uzyskanie co najmniej
połowy punktów + 1 za każde zadanie).
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Promocja branżowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Promocyjna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPS.220.5cb5947e09463.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta ze specyﬁką różnych branż obecnych na rynku ze szczególnym
uwzględnieniem mechanizmów i możliwości ich promocji, reklamy, networkingu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej
oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
oraz zna pojęcia i rozumie zasady dotyczące ochrony
własności przemysłowej, własności intelektualnej
i prawa autorskiego

DKS_K2_W13

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

dylematy współczesnej cywilizacji oraz ekonomiczne,
prawne, etyczne i inne uwarunkowanie różnych
rodzajów działalności zawodowej związanej
z dziennikarstwem i komunikacją społeczną, a także
z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz
nowych mediów i technologii komunikowania

DKS_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
projekt

U1

potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informację
z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie
formułować krytyczne sądy z użyciem merytorycznej
argumentacji w oparciu o poglądy własne oraz innych
autorów, formułować wnioski i dokonywać
syntetycznych podsumowań i twórczej interpretacji
oraz efektywnie prezentować informacje i konkluzje

DKS_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role, w tym kierować pracą zespołu

DKS_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać
umiejętności uczenia się przez całe życie oraz
podejmować autonomiczne działania zmierzające
do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą
w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej
lub/i okołomedialnej, a także ukierunkowywać innych
w tym zakresie

DKS_K2_U15

zaliczenie na ocenę,
projekt

K1

do przestrzegania kodów aksjologicznych oraz
kodeksów etycznych normujących działania zawodowe
w sferze mediów i zawodach okołomedialnych,
rozumie konieczność normowania zachowań w tym
zakresie oraz jest wyczulony na wszelkie przejawy
manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak
i okołomedialnej działalności zawodowej
i podtrzymywania etosu zawodu oraz przestrzegania
i rozwijania etyki zawodowej w sferze komunikacji
społecznej, mediów i profesji okołomedialnej

DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K2

do świadomego wypełniania zobowiązań związanych
z pełnieniem ról społecznych oraz inspirowania
i organizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego, jest także gotów do inicjowania działania
na rzecz interesu publicznego oraz myślenia
i działania w sposób przedsiębiorczy

DKS_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

przygotowanie do zajęć

50

Sylabusy
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przygotowanie projektu

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Porządek prawny, sprzedaż i marketing w branży medycznej i farmaceutycznej.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

2.

Kultura i biznes. Przedsiębiorczość w kulturze: misja czy zysk?

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

3.

Branże rozkwitające: moda i kosmetyki.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

4.

Jak się to robi w showbiznesie?

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5.

Branże a media: trudna relacja.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podczas każdych zajęć studenci realizują w grupach projekty
kampanii promocyjnych produktów/usług/podmiotów różnych
branż. Ocenie podlega aktywność, kreatywność, innowacyjność, ale
także umiejętność planowania strategicznego i samooceny efektów
oraz pracy w zespole. Ważna jest skuteczna realizacja zadań w
terminie. Warunki zaliczenia: 1. Obecność (min. 75%) 2. Uzyskanie
pozytywnej oceny z prezentacji i projektu: minimum 51% punktów
przyznawanych podczas zajęć (dokładny system przyznawania
punktów podany zostanie studentom na pierwszych zajęciach)
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Produkcja i realizacja formatów telewizyjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPmlmS.220.5cb5947b85b1a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przyswojenie wiedzy dotyczącej procesu produkcji globalnych formatów.

C2

Nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji twórcy telewizyjnego (praca w studiu tv)

C3

Pogłębienie kompetencji niezbędnych w pracy zespołowej cechującej organizacje telewizyjnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

proces kreacji i produkcji formatów telewizyjnych

DKS_K2_W10,
DKS_K2_W12

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować pomysł i treatment formatu
telewizyjnego

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie na ocenę

U2

zrealizować i zmontować fragment formatu
telewizyjnego

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie na ocenę

U3

współpracować i komunikować się w małym zespole
produkcyjnym

DKS_K2_U14

zaliczenie na ocenę

U4

uczestniczyć w dyskusji, analizować i formułować
samodzielne opinie na temat kreacji, produkcji, handlu
i dystrybucji formatów telewizyjnych

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U12

zaliczenie na ocenę

DKS_K2_K04,
DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozpoznania swojego potencjału w zakresie produkcji
formatów telewizyjnych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do zajęć

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie w zagadnienia kreacji, produkcji, dystrybucji formatów
telewizyjnych.

W1, U4, K1

2.

Przygotowanie indywidualnego pomysłu i treatmentu formatu telewizyjnego.

W1, U1, U3, K1

3.

Produkcja fragmentu formatu telewizyjnego

W1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie cząstkowych zadań
według wskazówek przygotowanych przez prowadzącą. Zadania zostaną
zaliczenie na ocenę
ocenione na podstawie kryterium poprawności czyli zgodności z wyżej
wymienionymi wskazówkami.
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Kreatywne pisanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.220.5cb594671c29a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest wykształcenie w uczestnikach umiejętności świadomego operowania różnymi stylami i tworzenia
własnych tekstów.

C2

Celem zajęć jest nabycie przez uczestników umiejętności analizy i oceny tekstów.

C3

Celem zajęć jest przyswojenie przez uczestników technik kreatywnego pisania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu,
wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich
teorie naukowe właściwe dla dyscypliny nauki
o komunikacji społecznej i mediach oraz kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także
zaawansowaną metodologię badań w tym obszarze

DKS_K2_W09

zaliczenie pisemne

DKS_K2_U15

zaliczenie pisemne

absolwent jest gotów do świadomego wypełniania
zobowiązań związanych z pełnieniem ról społecznych
oraz inspirowania i organizowania działalności na rzecz
DKS_K2_K05
środowiska społecznego, jest także gotów
do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego
oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i poszerzać umiejętności uczenia się przez całe życie
oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające
do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą
w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej
lub/i okołomedialnej, a także ukierunkowywać innych
w tym zakresie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Konstrukcja sceny zdarzeń: budowanie tła opowieści i postaci
pierwszoplanowych
2. Detal jako fundament narracji
1.

3. Metafora i pisanie zmysłami

W1, U1, K1

4. Emocje i relacje uchwycone w szczególe
5. Tło: rekonstrukcja przekonań i stereotypów
6. Archetypy

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie poprawnie tekstu literackiego o
zaliczenie pisemne długości 2-3 stron znormalizowanego druku, napisanego według
wytycznych omawianych szczegółowo na zajęciach.
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Metody i techniki ilościowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSAmmS.220.5cb5947fd94e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze spektrum możliwości badań ilościowych oraz przyswojenie wybranych
metod i technik z tego obszaru.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

założenia ontologiczne, epistemologiczne
paradygmatu pozytywistycznego
i postpozytywistycznego.

DKS_K2_W08

projekt
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W2

założenia metodologiczne paradygmatu
postpozytywistycznego.

DKS_K2_W08

projekt

W3

różnice między najpopularnieszymi metodami
ilościowej analizy i interpretacji danych.

DKS_K2_W09

projekt

W4

różnice między najpopularnieszymi metodami
zbierania danych ilościowych.

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W09

projekt

W5

student zna szczegółowo metodologię eksperymentu
społecznego.

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W09

projekt

U1

wybrać medioznawczy obszar badań ilościowych,
temat oraz hipotezy/tezy i pytania badawcze.

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U11,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

projekt

U2

określić rozdzaje zmiennych i sposób pomiaru.

DKS_K2_U11,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

projekt

U3

wybrać typ i stworzyć sczegółowy schemat
eksperymentalny.

DKS_K2_U11,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

projekt

U4

organizować proces zbierania danych ilościowych i go
przeprowadzić.

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U11,
DKS_K2_U14

projekt

U5

zbudować i użyć proste narzędzie pomiaru (arkusz
obserwacji, kwestionariusz ankiety).

DKS_K2_U11,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

projekt

U6

dokonać prostej analizy statystycznej danych
ilościowych i zaprezentować wyniki w formie raportu.

DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14,
DKS_K2_U15

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwiązywania kwestii społecznych i okołomedialnych
za pomocą samodzielnie prowadzonych badań.

DKS_K2_K05,
DKS_K2_K06

projekt

K2

pracować w zespole z podziałem zadań.

DKS_K2_K04,
DKS_K2_K05,
DKS_K2_K06

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

przygotowanie raportu

15

przeprowadzenie badań empirycznych

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Sylabusy
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poprawa projektu

10

analiza i przygotowanie danych

10

Przygotowywanie projektów

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Paradygmat postpozytywistyczny na tle innych (założenia ontologiczne i
epistemologiczne).

W1, W2, U1

2.

Eksperyment społeczny jako metoda ilościowa - wady i zalety.

W3, W4, W5, U1

3.

Rodzaje zmiennych, metody pomiaru, typy korelacji.

W5, U2

4.

Schematy eksperymentalne.

W5, U3

5.

Metody zbierania danych ilościowych w trakcie eksperymentu społecznego.

W4, W5, U4, U5

6.

Wprowadzenie do analizy danych ilościowych.

W3, W5, U6

7.

Sposoby prezentacji danych ilościowych - raport z badań.

W5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie wszystkich 7 etapów pracy grupowej
nad projektem badawczym (1.wybór tematu i hipotez, 2. opracowanie listy
zmiennych, 3.schematu eksperymentalnego, 4. przygotowanie narzędzia
pomiaru, 5. badania pilotażowe, 6. badania właściwe, 7. analiza wyników i
raport). Obecność (70 proc.), uzyskanie każdego z etapów pracy grupowej
co najmniej połowy punktów +1.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powienien znać podstawowe zagadnienia z zakresu metodologii nauk społecznych.

Sylabusy

63 / 200

Międzynarodowy public relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Promocyjna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPS.220.5cb5947e2438e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę, zorientowaną na zastosowania praktyczne, w zakresie działań
promocyjnych w odniesieniu do rynku międzynarodowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zagadnienia dotyczące public relations w kontekście
międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem
różnic kulturowych, politycznych, prawnych
i ekonomicznych.

DKS_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

analizować i interpretować zjawiska społeczne oraz
zachodzące między nimi zależności, w tym zjawiska
kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane
DKS_K2_U10
z działalnością medialną i okołomedialną, także
w oparciu o podstawy teoretyczne z zastosowaniem
metody badawczej

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość konieczności wypełniania
zobowiązań społecznych związanych z pełnieniem ról
społecznych oraz inspirowania i organizowania
działalności na rzecz środowiska społecznego, jest
gotów do inicjowania działania na rzecz interesu
publicznego oraz myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K2_K05

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

analiza badań i sprawozdań

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Międzynarodowe PR – podstawowe pojęcia.

W1

Sylabusy
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2.

Obszary międzynarodowych PR.

W1

3.

Czynniki wpływające na międzynarodowe PR

W1, U1

4.

Marketing na rynkach międzynarodowych.

W1, U1, K1

5.

Strategie marketingowe ﬁrm na rynkach międzynarodowych.

W1, U1, K1

6.

Narzędzia międzynarodowych PR.

W1, U1, K1

7.

e-PR na rynkach zagranicznych.

W1, U1, K1

8.

Badania marketingowe – ilościowe i jakościowe.

W1, U1, K1

9.

Wyzwania międzynarodowych public relations.

W1, U1, K1

10.

Międzynarodowe PR a kwestie etyczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie uzyskuje się na podstawie obecności na zajęciach
(min. 80%) i zaangażowania w trakcie kolejnych spotkań
(udział w dyskusji). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
uzyskanie pozytywnej oceny z projektu i prezentacji (min.
60% maksymalnej liczby punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

66 / 200

Promocja online przedsiębiorstwa medialnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPmlmS.220.5cc2edda53e75.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu promocji online przedsiębiorstw medialnych (stacji telewizyjnych i radiowych)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

techniki promocji w internecie stacji telewizyjnych
i radiowych

DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2

rolę promocyjną/reklamową wybranych internetowych
kanałów komunikowania

DKS_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zbudować internetową kampanię promocyjną
wybranego przedsiębiorstwa medialnego (stacji
telewizyjnej lub radiowej)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceny posiadanej wiedzy z zakresu internetowej
promocji przedsiębiorstw medialnych i jej znaczenia
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykonanie ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie głównych technik internetowej promocji stacji telewizyjnych i
radiowych

W1, W2

2.

Analiza internetowych kampanii promocyjnych wybranych stacji radiowych i
telewizyjnych

W1, W2, U1

3.

Wstępna analiza głównych internetowych kanałów komunikowania (social media)
pod kątem ich wykorzystania w celach promocyjnych/reklamowych

W1, W2, K1

4.

Przygotowanie do budowy własnego portalu internetowego (wstępny wybór treści) W1, W2, K1

5.

Pisanie promocyjnych tekstów do redakcyjnego portalu internetowego

W1, W2, U1, K1

6.

Przygotowanie scenariusza, nagrywanie i montaż promocyjnych materiałów
audiowizualnych do redakcyjnego portalu internetowego

W1, W2, U1, K1

7.

Przygotowanie zdjęć do redakcyjnego portalu internetowego

W1, W2, U1, K1

8.

Powiązanie redakcyjnego portalu internetowego z pozostałymi internetowymi
kanałami komunikowania

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Prezentacja całościowej internetowej kampanii promocyjnej wybranej stacji
radiowej lub telewizyjnej, z wykorzystaniem portalu i innych kanałów
komunikowania internetowego

9.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocena końcowa
stanowi średnią ocen cząstkowych otrzymanych za poprawną
realizację poszczególnych zadań przygotowywanych podczas
ćwiczeń. Zadania to: lista potrzeb poznawczych odbiorców
przekazów medialnych, news do radiowego serwisu
informacyjnego, publicystyczny program telewizyjny, ocena
zaspokojenia potrzeb poznawczych odbiorców przekazów
medialnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa. Umiejętność pisania krótkich informacji tekstowych na portale internetowe.

Sylabusy
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Analiza konwersacyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSAmmS.220.5cb59480033c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy świadomości językowej, zrozumienie mechanizmów przemycania treści
niejawnych oraz opanowanie umiejętność rozpoznawania manipulacji językowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu,
główne tendencje rozwojowe w obrębie dyscypliny
nauki o komunikacji społecznej i mediach, do której
przyporządkowany jest kierunek dziennikarstwo
i komunikacja społeczna.

DKS_K2_W11

esej

DKS_K2_U11

esej

DKS_K2_K04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ formułować i testować hipotezy
związane z prostymi problemami badawczymi
z dziedziny komunikacji społecznej i mediów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz do wykorzystania
posiadanej wiedzy w celu rozwiązywania praktycznych
i poznawczych problemów z dziedziny komunikacji
społecznej i mediów a także do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

50

zbieranie informacji do zadanej pracy

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy analizy konwersacyjnej

W1, U1, K1

2.

Teoria implikatur wg Grice

W1, U1, K1

3.

Wymiary obrazowania Langackera

W1, U1, K1

4.

Teoria amalgamatów Gillesa Fauconniera

W1, U1, K1

5.

Zajęcia praktyczne na bieżących materiałach medialnych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

71 / 200

Metody nauczania:
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie w formie eseju poprawnej analizy wybranego materiału
medialnego przy pomocy narzędzi omówionych na zajęciach. Obecność
(co najmniej 70 proc.).
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Pragmatyka językowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.220.5cb5947923761.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w klasyczne teorie językoznawcze, co ma na celu zbudowanie ramy
teoretycznej do metajęzykowego oglądu świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu,
charakter - w tym wybrane fakty, teorie i metody a także miejsce i znaczenie dziedziny nauk
społecznych w systemie nauk oraz ich relacje
do innych dziedzin.

DKS_K2_W08

egzamin pisemny

DKS_K2_U11

egzamin pisemny

DKS_K2_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ formułować i testować hipotezy
związane z prostymi problemami badawczymi
z dziedziny komunikacji społecznej i mediów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści oraz do wykorzystania
posiadanej wiedzy w celu rozwiązywania praktycznych
i poznawczych problemów z dziedziny komunikacji
społecznej i mediów a także do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Arbitralność znaku językowego a etymologia.

W1, U1, K1

2.

Treści przekazywane w języku pośrednio, czyli implikatury i presupozycje.

W1, U1, K1

3.

Semantyka a pragmatyka mowy.

W1, U1, K1

4.

Determinizm językowy Sapira i Whorfa.

W1, U1, K1

5.

Metafory jako narzędzie myślenia wg Lakoﬀa i Johnsona.

W1, U1, K1

6.

Przestrzenie mentalne Gillesa Fauconniera.

W1, U1, K1

7.

Metafora, metonimia, schemat poznawczy jako strategie percepcyjne.

W1, U1, K1

8.

Obiektywizm świata a subiektywizm języka. Od Arystotelesa do Eleonory Rosch.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładzie - 75%, pozytywna ocena z egzaminu pisemnego 50% + 1
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Mediatyzacja sfery publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.220.5cb5947940dd4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z dylematami współczesnej cywilizacji związanymi z rozwojem
społeczeństwa informacyjnego oraz nowych mediów i mediów społecznościowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji
związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego
oraz nowych mediów i technologii komunikowania

DKS_K2_W11

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ analizować i interpretować zjawiska społeczne
oraz zachodzące między nimi zależności, w tym
zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne
związane z działalnością medialną i okołomedialną,
także w oparciu o podstawy teoretyczne
z zastosowaniem metody badawczej

DKS_K2_U10

egzamin pisemny

DKS_K2_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i korzystania z jego różnych form

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

70

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Koncepcje mediatyzacji. Mediatyzacja a medializacja
2. Pojęcie i koncepcje sfery publicznej
3. Mediatyzacja nauki
4. Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności
5. Internet - nowa sfera publiczna czy kabina pogłosowa?
1.

6. Upadek sfery publicznej w ujęciu Richarda Sennetta.

W1, U1, K1

7. Społeczeństwo spektaklu Gustava Deborda
8. Mediatyzacja polityki
9. Mediatyzacja życia społecznego
10. Procesy tabloidyzacji mediów i kultury
11. Celebrytyzm

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (70 proc.), uzyskanie z testu co najmniej połowy punktów +1.
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Socjologia mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.220.5cb594795eec1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studenta ze sposobem prowadzenia analizy zależności pomiędzy mediami a sferą
społeczną oraz ukazanie związków dotyczących skutków rozwoju technologicznego mediów we współczesnym
społeczeństwie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dylematy związane z rozwojem cywilizacji medialnej,
ze szczególnym uwzględnieniem procesu tworzenia
się społeczeństwa informacyjnego, nowych oraz
nowych nowych mediów i wchodzeniem nowych
technologii komunikowania.

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student nabywa umiejętności w zakresie analizy,
selekcjonowania i użytkowania informacji związanych
z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie
formułuje wnioski oraz dokonuje syntetycznych
podsumowań związanych z procesem mediatyzacji
społecznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie uwarunkowania społeczne i kulturowe
dotyczące funkcjonowania mediów oraz zależności
DKS_K2_K04
media -społeczeństwo.

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

analiza problemu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Teoretycy społeczeństwa informacyjnego (T. Goban-Klas)
2. Media a zróżnicowanie społeczne (T.Goban-Klas)
3. Wolne media a psucie demokracji (T. Goban-Klas)
4. Społeczeństwo Sieci (E. Castells)
5. Propaganda społeczna, czyli polityka medialna (E. Castells)
6. Władza w społeczeństwie Sieci (E. Castells)
7. Inwigilacja społeczna (S. Vaidhyanathan)
1.

8. Dezinformacja (S. Vaidhyanathan)

W1, U1, K1

9. Spojlowanie, czyli uwspólnianie wiedzy i nie tylko (H. Jenkins)
10. Wydarzenie medialne – święto społeczne (D. Dayan, E. Katz)
11. Wirtualność - efekty – realizm (M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K.
Kelly)
12. Cyberkultura a ciało (M. Lister i in.)
13. Masowy odbiorca (E. Morin)
14. Oralność w komunikowaniu masowym (W. J. Ong)
15. Ideologia maszyn w komunikowaniu (N. Postman)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na wykładach co najmniej 70% oraz ocena
pozytywna z egzaminu ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
wymóg 60% obecności na wykładach z w/w przedmiotu

Sylabusy
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Dyplomacja publiczna i branding kraju
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.220.5cb5947979935.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z problematyką kreowania wizerunku i promocją kraju na arenie
międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli mediów oraz złożonej struktury medialnych nadawców.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

sposób funkcjonowania współczesnych państw
i znaczenie, logikę i strukturę strategicznej
komunikacji zewnętrznej państwa, jej instrumentarium
i przykłady działań.

DKS_K2_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

DKS_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

DKS_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować przykłady działań promocyjnych
i komunikacyjnych aktorów państwowych oraz je
oceniać pod względem skuteczności i walorów
wizerunkowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wyrazić swoją ocenę promocyjnych działań
komunikacyjnych na arenie międzynarodowej i opiera
ją na przesłankach merytorycznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W trakcie zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. Strategiczna komunikacja zewnętrzna – wprowadzenie (terminy Nation
Branding, Public Diplomacy, COO-Eﬀect, Soft Power, Hard Power, Smart Power, i
in.).
2. Konstrukcja SKZ / instrumentarium SKZ. Aktorzy / podmioty SKZ – przykłady
kampanii.
3. Znaczenie mediów w SKZ. Prezentacja wyników badań empirycznych
dotyczących wizerunku Polski i Polaków w mediach zagranicznych oraz innych.
4. Dyplomacja Kulturalna – analiza działań komunikacyjnych podejmowanych
przez instytuty kultury różnych państw.
5. Dyplomacja historyczna – analiza promocji wydarzeń historycznych.
6. Promocja wydarzeń sportowych – przykłady.
7. Promocja regionu/miasta – przykłady.
8. Festiwale tematyczne – przykłady.
9. Strategie podmiotów komercyjnych – przykłady.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, zaliczenie
pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, aktywność, egzamin pisemny (w formie tradycyjnej
lub referatu / pracy zaliczeniowej na ocenę). Warunkiem
zaliczenia jest otrzymanie co najmniej połowy punktów +1 z
egzaminu pisemnego lub za referat oraz pracę
zaliczeniową/esej na zadany temat.
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Zarządzanie zasobami ludzkimi w mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Promocyjna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPS.220.5cb5948038ed3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przyswojenie wiedzy dotyczącej modeli i strategii zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych mediach.

C2

Pogłębienie wiedzy o kluczowych kompetencjach i umiejętnościach pracowników i managerów w organizacjach
medialnych.

C3

Rozwój umiejętności krytycznego myślenia, argumentowania, formułowania wniosków podczas rozwiązywania
konkretnych problemów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

C4

Wzmocnienie umiejętności współpracy w zespołach projektowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
medialnej

DKS_K2_W12

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

podstawowe procesy zarządzania zasobami ludzkimi

DKS_K2_W12

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stworzyć przykładową strukturę organizacji medialnej

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

stworzyć opisy stanowisk w wybranej organizacji
medialnej

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

przygotować proces ocen okresowych dla wybranej
organizacji medialnej

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U4

przygotować i przeprowadzić proces rekrutacji dla
wybranych stanowisk danej organizacji medialnej

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K2_K04,
DKS_K2_K05,
DKS_K2_K06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego kształtowania swojej kariery zawodowej
w organizacjach medialnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Opracowanie i przedstawienie pomysłu na przedsiębiorstwo medialne; stworzenie
struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Przygotowanie opisów stanowisk i umieszczenie ich we właściwym miejscu
struktury organizacyjnej

W1, W2, U2, K1

3.

Przygotowanie procesu oceny okresowej poprzez wyznaczanie celów dla
wybranych stanowisk metodą SMART.

W1, W2, U3, K1

4.

Przygotowanie zlecenia i ogłoszenia rekrutacyjnego dla wybranych stanowisk w
organizacji medialnej. Przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej.

W1, W2, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę, projekt, prezentacja

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie i
zaprezentowanie pięciu zadań cząstkowych zgodnie z
wytycznymi przekazanymi przez prowadzącą zajęcia. Zadania
zostaną zaliczone na podstawie kryterium poprawności tj.
zgodności z przedstawionymi wytycznymi. Podstawowymi
warunkami zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność
na zajęciach.
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Zarządzanie zasobami ludzkimi w mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPmlmS.220.5cb5948038ed3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przyswojenie wiedzy dotyczącej modeli i strategii zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych mediach.

C2

Pogłębienie wiedzy o kluczowych kompetencjach i umiejętnościach pracowników i managerów w organizacjach
medialnych.

C3

Rozwój umiejętności krytycznego myślenia, argumentowania, formułowania wniosków podczas rozwiązywania
konkretnych problemów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

C4

Wzmocnienie umiejętności współpracy w zespołach projektowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
medialnej

DKS_K2_W12

zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe procesy zarządzania zasobami ludzkimi

DKS_K2_W12

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stworzyć przykładową strukturę organizacji medialnej

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie na ocenę

U2

stworzyć opisy stanowisk w wybranej organizacji
medialnej

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie na ocenę

U3

przygotować proces ocen okresowych dla wybranej
organizacji medialnej

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie na ocenę

U4

przygotować i przeprowadzić proces rekrutacji dla
wybranych stanowisk danej organizacji medialnej

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie na ocenę

DKS_K2_K04,
DKS_K2_K05,
DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego kształtowania swojej kariery zawodowej
w organizacjach medialnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Opracowanie i przedstawienie pomysłu na przedsiębiorstwo medialne; stworzenie
struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

W1, U1, K1

2.

Przygotowanie opisów stanowisk i umieszczenie ich we właściwym miejscu
struktury organizacyjnej

W1, W2, U2, K1

Sylabusy
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3.

Przygotowanie procesu oceny okresowej poprzez wyznaczanie celów dla
wybranych stanowisk metodą SMART.

W1, W2, U3, K1

4.

Przygotowanie zlecenia i ogłoszenia rekrutacyjnego dla wybranych stanowisk w
organizacji medialnej. Przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej.

W1, W2, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie i zaprezentowanie
pięciu zadań cząstkowych zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez
zaliczenie na ocenę prowadzącą zajęcia. Zadania zostaną zaliczone na podstawie kryterium
poprawności tj. zgodności z przedstawionymi wytycznymi. Podstawowymi
warunkami zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach.
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Zarządzanie zasobami ludzkimi w mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSAmmS.220.5cb5948038ed3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

• Przyswojenie wiedzy dotyczącej modeli i strategii zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych mediach.

C2

Pogłębienie wiedzy o kluczowych kompetencjach i umiejętnościach pracowników i managerów w organizacjach
medialnych.

C3

Rozwój umiejętności krytycznego myślenia, argumentowania, formułowania wniosków podczas rozwiązywania
konkretnych problemów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

C4

Wzmocnienie umiejętności współpracy w zespołach projektowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
medialnej

DKS_K2_W12

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

W2

podstawowe procesy zarządzania zasobami ludzkimi

DKS_K2_W12

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stworzyć przykładową strukturę organizacji medialnej

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

stworzyć opisy stanowisk w wybranej organizacji
medialnej

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U3

przygotować proces ocen okresowych dla wybranej
organizacji medialnej

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U4

przygotować i przeprowadzić proces rekrutacji dla
wybranych stanowisk danej organizacji medialnej

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K2_K04,
DKS_K2_K05,
DKS_K2_K06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego kształtowania swojej kariery zawodowej
w organizacjach medialnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Opracowanie i przedstawienie pomysłu na przedsiębiorstwo medialne; stworzenie
struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Przygotowanie opisów stanowisk i umieszczenie ich we właściwym miejscu
struktury organizacyjnej

W1, W2, U2, K1

3.

Przygotowanie procesu oceny okresowej poprzez wyznaczanie celów dla
wybranych stanowisk metodą SMART.

W1, W2, U3, K1

4.

Przygotowanie zlecenia i ogłoszenia rekrutacyjnego dla wybranych stanowisk w
organizacji medialnej. Przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej.

W1, W2, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę, projekt, prezentacja

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie i
zaprezentowanie pięciu zadań cząstkowych zgodnie z
wytycznymi przekazanymi przez prowadzącą zajęcia. Zadania
zostaną zaliczone na podstawie kryterium poprawności tj.
zgodności z przedstawionymi wytycznymi. Podstawowymi
warunkami zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność
na zajęciach.
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Zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Promocyjna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPS.220.5cb5947bedd24.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznaje studenta z podstawami pojęciami oraz zagadnieniami z zakresu zarządzania mediami

C2

zapoznanie studenta z mechanizmami regulującymi i wpływającymi na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
medialnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

główne mechanizmy i narzędzia wykorzystywane
w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
medialnym, jak również rozumie przyczyny oraz
kierunki zmian w tym obszarze

DKS_K2_W11

kazus

DKS_K2_U09

kazus

DKS_K2_K04

kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie deﬁniować i rozwiązywać problemy
dotyczące zarządzania współczesnym
przedsiębiorstwem medialnym, a także posługiwać się
wybranymi narzędziami z zakresu analizy
strategicznej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy strategii, działań oraz narzędzi
wykorzystywanych przez współczesne
przedsiębiorstwa medialne w procesie zarządzania

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

rozwiązywanie kazusów

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja podstawowych pojęć oraz zagadnień problemowych z zakresu
zarządzania przedsiębiorstwem medialnym

W1

2.

Przybliżenie procesów zachodzących w społecznej przestrzeni medialnej (w
wymiarze politycznym, ekonomicznym, technologicznym i kulturowym)
wpływających na proces zarządzania przedsiębiorstwem medialnym

W1

3.

Omówienie narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania w
przedsiębiorstwach medialnych

U1

4.

Analiza i ocena strategii przykładowych przedsiębiorstw medialnych w wybranych
obszarach ich funkcjonowania

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
75% obecność na zajęciach; terminowe oddanie rozwiązanego kazusu
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Zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPmlmS.220.5cb5947bedd24.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznaje studenta z podstawami pojęciami oraz zagadnieniami z zakresu zarządzania mediami

C2

zapoznanie studenta z mechanizmami regulującymi i wpływającymi na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
medialnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

główne mechanizmy i narzędzia wykorzystywane
w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
medialnym, jak również rozumie przyczyny oraz
kierunki zmian w tym obszarze

DKS_K2_W11

kazus

DKS_K2_U09

kazus

DKS_K2_K04

kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie deﬁniować i rozwiązywać problemy
dotyczące zarządzania współczesnym
przedsiębiorstwem medialnym, a także posługiwać się
wybranymi narzędziami z zakresu analizy
strategicznej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy strategii, działań oraz narzędzi
wykorzystywanych przez współczesne
przedsiębiorstwa medialne w procesie zarządzania

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

rozwiązywanie kazusów

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja podstawowych pojęć oraz zagadnień problemowych z zakresu
zarządzania przedsiębiorstwem medialnym

W1

2.

Przybliżenie procesów zachodzących w społecznej przestrzeni medialnej (w
wymiarze politycznym, ekonomicznym, technologicznym i kulturowym)
wpływających na proces zarządzania przedsiębiorstwem medialnym

W1

3.

Omówienie narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania w
przedsiębiorstwach medialnych

U1

4.

Analiza i ocena strategii przykładowych przedsiębiorstw medialnych w wybranych
obszarach ich funkcjonowania

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
75% obecność na zajęciach, terminowe oddanie poprawnie rozwiązanego
kazusu

99 / 200

Zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSAmmS.220.5cb5947bedd24.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznaje studenta z podstawami pojęciami oraz zagadnieniami z zakresu zarządzania mediami

C2

zapoznanie studenta z mechanizmami regulującymi i wpływającymi na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
medialnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

główne mechanizmy i narzędzia wykorzystywane
w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
medialnym, jak również rozumie przyczyny oraz
kierunki zmian w tym obszarze

DKS_K2_W11

zaliczenie pisemne,
kazus

DKS_K2_U09

zaliczenie pisemne,
kazus

DKS_K2_K04

zaliczenie pisemne,
kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie deﬁniować i rozwiązywać problemy
dotyczące zarządzania współczesnym
przedsiębiorstwem medialnym, a także posługiwać się
wybranymi narzędziami z zakresu analizy
strategicznej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy strategii, działań oraz narzędzi
wykorzystywanych przez współczesne
przedsiębiorstwa medialne w procesie zarządzania

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

rozwiązywanie kazusów

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja podstawowych pojęć oraz zagadnień problemowych z zakresu
zarządzania przedsiębiorstwem medialnym

W1

2.

Przybliżenie procesów zachodzących w społecznej przestrzeni medialnej (w
wymiarze politycznym, ekonomicznym, technologicznym i kulturowym)
wpływających na proces zarządzania przedsiębiorstwem medialnym

W1

3.

Omówienie narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania w
przedsiębiorstwach medialnych

U1

4.

Analiza i ocena strategii przykładowych przedsiębiorstw medialnych w wybranych
obszarach ich funkcjonowania

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
75% obecność na zajęciach. Terminowe oddanie poprawnie
rozwiązanego kazusu.
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Produkcja i realizacja formatów radiowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPmlmS.240.5cb5947c4ab07.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy o różnorodności radiowych formatów. Zapoznanie z zasadami programowania
radiowego zegara. Produkowanie publicystycznych treści na radiowej antenie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student wie czym różnią się muzyczne formaty
w radiu. Zna budowę radiowego zegara. Wie w jaki
sposób badana jest radiowa słuchalność. Orientuje się
w zasadach produkcji radiowej publicystyki. Rozumie
zasady współpracy szefa anteny, producenta,
wydawcy i reporterów.

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W10,
DKS_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U14,
DKS_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_K04,
DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zaplanować ramówkę rozgłośni. Potraﬁ wybrać format
i dopasować proﬁl muzyczny, sprecyzować styl
prezentowanych newsów, sposób moderowania
anteny przez prowadzących, a także zaplanować tak
zwany zegar radiowy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w redakcji muzycznej radia a także w zespołach
producentów zajmujących się planowaniem informacji
oraz publicystyki.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

przygotowanie projektu

28

przygotowanie do zajęć

26

rozwiązywanie zadań problemowych

16

rozwiązywanie kazusów

18

programowanie

16

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
169

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesne muzyczne formaty radiowe.

W1, U1, K1

2.

Badania słuchalności radia.

W1

3.

Zasady i organizacja produkcji radiowej - newsy i publicystyka.

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

Zegar radiowy oraz programowanie muzyki.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Składowe oceny: 50 proc. praca zaliczeniowa (ustalana
indywidualnie z każdym studentem), 25 proc. projekt rozgłośni
zaliczenie na ocenę, projekt
radiowej, 25 proc. pakiet reporterskich form radiowych.
Obowiązuje kryterium poprawnego wykonania zadań.
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Technologia medialna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSAmmS.240.5cb594808a7ae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest ćwiczenie przez studentów tego, jak realizowany jest empiryczny projekt badawczy
z zakresu analizy mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

wykonać złożoną analizę wybranego problemu
empirycznego w oparciu o zastane oraz wywołane
źródła.

DKS_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt, wyniki badań
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza badań i sprawozdań

5

przeprowadzenie badań empirycznych

75

przygotowanie raportu

5

analiza i przygotowanie danych

10

pozyskanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rola i wpływ technologii medialnych w życiu społecznym. Wybór i dookreślenie
problemu badawczego

U1

Charakterystyka wybranych technologii medialnych.
2.

U1

3.

Przegląd narzędzi analitycznych do badania technologii medialnych.

U1

4.

Techniki gromadzenia i czyszczenia danych. Ocena przydatności danych.

U1

5.

Kodowanie danych. Tworzenie syntez.

U1

6.

Tworzenie i praca z kwerendami.

U1

7.

Analiza powiązań. Formułowanie i uzasadnienie wniosków.

U1

8.

Wizualizacja wyników. Interpretacja w kontekście cech charakterystycznych
wybranej technologii.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt, wyniki
badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: 1) Poprawna realizacja etapów
badania. 2) Przedstawienie i obrona wykonanego
badania. 3) Pozytywna ocena projektu i jego
przedstawienia.

108 / 200

Promocja w mediach społecznościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Promocyjna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPS.240.5cb5947e76f26.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom roli mediów społecznościowych we współczesnym marketingu.

C2

Nabycie przez studentów umiejętności wykorzystywania mediów społecznościowych do celów marketingowych.

C3

Opanowanie przez studentów narzędzi pomocnych do opracowywania promocyjnej zwartości do mediów
społecznościowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

marketingowy potencjał mediów społecznościowych.

DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

narzędzia marketingu w mediach społecznościowych.

DKS_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i ocenić działania marketingowe
w mediach społecznościowch, a także zaprojektować
i wdrożyć kampanię.

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

wykorzystać wybrane narzędzia do przygotowywania
zawartości przeznaczonej do mediów
społecznościowych.

DKS_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_K04,
DKS_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności do pracy
zawodowej, samodzielnej i w zespołach roboczych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

rozwiązywanie zadań problemowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Media społecznościowe w marketingu.

W1

2.

Media społecznościowe w pracy dziennikarza i marketingowca.

K1

3.

Przegląd narzędzi umożliwiających produkcję zawartości dla mediów
społecznościowych.

W2, U2

4.

Strategie promocyjne w mediach społecznościowych.

W2, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt Uzyskanie za projekt co najmniej połowy punktów + 1.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.2C0.6234cdb51ab50.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przygotowanie pracy magisterskiej. Głównym celem seminarium jest pomoc studentom
w poprawnym stosowaniu podstawowych metod i technik badań nad mediami i komunikacją społeczną w takim
zakresie, w jakim są one dostępne i możliwe dla zastosowania dla studenta uczelni wyższej – posiadającego
podstawy wykształcenia ogólnego oraz konieczną wiedzę z nauk społecznych, lecz nie dysponującego szerokim
zapleczem technicznym i ﬁnansowym.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

, w zaawansowanym stopniu, charakter - w tym
wybrane fakty, teorie i metody - a także miejsce
i znaczenie dyscypliny nauk o komunikacji społecznej
i mediach, jej relacje do innych dyscyplin w ramach
dziedziny nauk społecznych, a także relacje dziedzin
w systemie nauk.

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W09,
DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U11

zaliczenie na ocenę

DKS_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student potraﬁ potraﬁ wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować informację
z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie
formułować hipotezy badawcze i krytyczne sądy
z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu
o poglądy własne oraz innych autorów, formułować
wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań
i twórczej interpretacji oraz efektywnie prezentować
informacje i konkluzje. Potraﬁ formułować
i weryﬁkować hipotezy związane z problemami
badawczymi z dyscypliny komunikacji społecznej
i mediów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy, odbieranych
treści i stawianych hipotez badawczych oraz
do wykorzystania posiadanej wiedzy w celu
rozwiązywania praktycznych i poznawczych
problemów z dyscypliny komunikacji społecznej
i mediów.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

analiza badań i sprawozdań

30

pozyskanie danych

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przeprowadzenie badań empirycznych

80

przygotowanie pracy dyplomowej

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Badania nad mediatyzacją, partycypacją i komunikacją polityczną (dr hab
Agnieszka Hess, prof. UJ, dr hab. Dominika Kasprowicz)

W1, U1, K1

2.

Komunikowanie międzynarodowe, komunikowanie międzykulturowe, komunikacja
perswazyjna, pluralizm mediów, polityka medialna (dr hab. Beata Klimkiewicz, dr
hab. Agnieszka Szymańska)

W1, U1, K1

3.

Public relations, konﬂikty społeczne, opinia publiczna, strategie komunikacyjne,
marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym (dr hab. Jarosław Flis, dr
hab. Weronika Świerczyńska-Głownia)

W1, U1, K1

4.

Związki pomiędzy mediami, kulturą i praktykami konsumpcyjnymi ludzi, społeczna
rola i oddziaływanie mediów, reklama i inne formy perswazji (dr hab Małgorzata
W1, U1, K1
Lisowska-Magdziarz prof.UJ)

5.

Obraz świata w mediach, media jako lustro problemów społecznych, język mediów
- język w mediach, antropologia mediów (dr hab. Ryszard Filas, dr hab. Wojciech
W1, U1, K1
Kajtoch prof. UJ, dr hab. Andrzej Kaliszewski prof UJ., dr hab. Magdalena Hodalska)

6.

Nowe media, algorytmizacja i kwantyﬁkacja kultury, infomorfoza, cyfrowy
narcyzm (dr hab Magdalena Szpunar prof UJ, dr hab. Maria Nowina-Konopka)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kryteria zaliczenia to obecność (co najmniej 70 proc.), aktywność, jak
również przygotowanie poprawnego konspektu pracy oraz części
zaliczenie na ocenę
teoretycznej pracy magisterskiej pod kierunkiem naukowym
prowadzącego.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kryteria zaliczenia to obecność (co najmniej 70 proc.), aktywność, jak
również przygotowanie poprawnie części empirycznej pracy, ukończenie i
zaliczenie na ocenę
pozytywna ocena pracy magisterskiej. Wgranie pracy do AP i uzyskanie
akceptacji promotora w systemie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student zna zasady przygotowywania prac naukowych.

Sylabusy
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Logistyka i administrowanie mediami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPmlmS.240.5cb5947c655c6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami oraz zagadnieniami z zakresu logistyki
i administrowania mediami, a także z podstawowymi narzędziami analitycznymi w tym obszarze mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe mechanizmy i narzędzia wykorzystywane
w logistyce i procesie administrowania
przedsiębiorstwem medialnym. Jak również rozumie
przyczyny oraz kierunki zmian w tym obszarze.

DKS_K2_W10,
DKS_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie deﬁniować problemy z zakresu logistyki
i administrowania współczesnym przedsiębiorstwem
medialnym oraz prezentować ich rozwiązania a także
pracować w zespole, przyjmując w nim różne role
w zależności od wykonywanych zadań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej analizy strategii, działań oraz narzędzi
wykorzystywanych przez współczesne
przedsiębiorstwa medialne w procesie logistyki
i administrowania.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

70

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa medialnego (studia przypadku).

W1

2.

Budżet i planowanie wydatków (studia przypadku).

W1

3.

Badania odbioru mediów w kontekście zarządzania zespołem (studia przypadku).

W1, U1

4.

Akcje specjalne - kreacja i efekty wizerunkowe (studia przypadku).

W1, U1, K1

5.

Reklama w przedsiębiorstwie medialnym - współpraca i zależności.

W1, U1, K1

6.

Wykorzystanie Internetu w działalności przedsiębiorstwa medialnego przygotowanie i realizacja przedsięwzięć w sieci (studia przypadku).

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń na podstawie obecności
(dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności) i
zaliczenie na ocenę, projekt
aktywności na zajęciach oraz przygotowania poprawnie dwóch
projektów na temat uzgodniony z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Statystyka i analiza danych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSAmmS.240.5cb59480a4310.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu parametry opisu
statystycznego, umie przeprowadzić badanie i analizę
statystyczną

DKS_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
raport

DKS_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ formułować i testować hipotezy związane
z prostymi problemami badawczymi z dziedziny
komunikacji społecznej i mediów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

119 / 200

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy
i odbieranych treści oraz do wykorzystania posiadanej
wiedzy w celu rozwiązywania praktycznych
i poznawczych problemów z dziedziny komunikacji
społecznej i mediów a także do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu

K1

zaliczenie na ocenę,
raport

DKS_K2_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie raportu

60

przygotowanie do ćwiczeń

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia statystyki. Przedmiot i zadania.

W1

2.

Zastosowanie matematycznych metod w badaniach medioznawczych. Istota i
rodzaje.

W1, U1, K1

3.

Metody i techniki opracowywania i grupowania materiału statystycznego.

W1

4.

Testowanie hipotez

W1, U1, K1

5.

Miary statystyczne (tendencji centralnej, asymetrii, dyspersji...)

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w min. 80% zajęć
zaliczenie na ocenę, raport oraz otrzymanie pozytywnej oceny z raportu końcowego.
Wykonanie poprawnie raportu badawczego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Strategie komunikacyjne organizacji społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Promocyjna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPS.240.5cc2eddc02d6b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie przygotowywania
projektu dotyczącego badań nad mediatyzacją społeczeństwa obywatelskiego, monitorowania mediów i działań
komunikacyjnych różnych organizacji społecznych. Zapoznaje się z dotychczasowymi rozwiązaniami (omówienie
i analiza case studies) oraz wynikami dostępnych badań w tym obszarze, zapoznaje się z metodyką
przygotowywania monitoringu mediów, przygotowuje projekt badawczy i stawia diagnozę odnoszącą się
do strategii komunikacyjnej wybranej organizacji i jej funkcji w dialogu społecznym. Student wykorzystuje wiedzę
w praktyce poprzez współpracę z wybraną organizacją społeczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

strukturę i formy organizacyjne funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego, a także zna i rozumie
specyﬁkę komunikacji społecznej towarzyszącej
procesom partycypacji społecznej. Ma wiedzę
w zakresie projektowania i monitorowania strategii
komunikacyjnych organizacji społecznych oraz metod
i technik badań medioznawczych, które mają
zastosowanie w tym sektorze.

DKS_K2_W09,
DKS_K2_W12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U10,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zaprojektować i zrealizować badanie monitorujące
strategię i działalność komunikacyjną wybranej
organizacji społecznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przeprowadzenia krytycznej analizy strategii
i działalności komunikacyjnej organizacji społecznych,
interpretowania oraz wnioskowania z samodzielnie
zrealizowanych badań.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

projektowanie

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przeprowadzenie badań empirycznych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce, kapitał społeczny, dialog społeczny i dialog
obywatelski mediatyzacja społeczeństwa obywatelskiego - aspekty teoretyczne

W1

Sylabusy
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2.

Charakterystyka sektora pozarządowego w Polsce. Typy organizacji społecznych i
pojęcie partnerów społecznych

W1

3.

Instytucjonalne i komunikacyjne aspekty funkcjonowania dialogu społecznego i
dialogu obywatelskiego

W1

4.

Społeczeństwo obywatelskie w perspektywie medioznawczej - metody badań,
studia przypadków

W1, U1, K1

5.

Strategie komunikacyjne w kontekście funkcjonowania organizacji społecznych

W1, U1

6.

Projektowanie i realizowanie badań organizacji społecznych z perspektywy ich
strategii i działań komunikacyjnych

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie frekwencji na zajęciach, oceny z
kolokwium oraz oceny z prezentacji i oceny z projektu strategii
komunikacyjnej wybranej organizacji społecznej. Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium (51%
punktów) oraz z prezentacji oraz projektu. Prezentacja oraz
projekt oceniane są w skali punktowej zgodnie z kryteriami
przedstawionymi na zajęciach. Aby uzyskać ocenę pozytywną
należy uzyskać 51% punktów. Student jest oceniany m.in. pod
względem terminowości wykonywania zadań, rzetelności
przeprowadzonej analizy oraz pomysłowości i nowatorstwa
proponowanych rozwiązań projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Etyka mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPmlmS.240.5cb5947c80809.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy na temat etycznych podstaw wykonywania zawodów medialnych i okołomedialnych
i w konsekwencji umiejętności rozwiązywania problemów i dylematów etycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

fakty, obiekty, zjawiska i procesy oraz teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
DKS_K2_W08
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu etyki

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować
informację z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej
podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem
merytorycznej argumentacji, formułować wnioski
i dokonywać syntetycznych podsumowań oraz
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy natury
etycznej

DKS_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dbałości o dorobek i tradycje zawodów medialnych
i okołomedialnych, do odpowiedzialnego wypełniania
ról zawodowych i przestrzegania zasad etyki
zawodowej, a także wymagania tego od innych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza i przygotowanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zasady deontologii. Wybrane zagadnienia kodeksów
deontologicznych w tym kodeksów deontologii dziennikarskiej – przykłady
pozytywnych i negatywnych praktyk

W1

2.

rzetelność i szczególna staranność w praktyce medialnej, analizy przypadków

U1, K1

3.

Manipulacja; rodzaje i przypadki; możliwości uniknięcia zmanipulowania przez
informatora

U1, K1

4.

Podstawowe zasady etyki: prawdy, obiektywizmu pierwszeństwa dobra odbiorcy,
zasada wolności, odpowiedzialności za formę i treść przekazu, zasada szacunku i
tolerancji

W1, U1, K1

5.

Specyﬁka etycznego postępowania w radiofonii, telewizji, internecie

W1, U1, K1

6.

Etyka reklamy

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Informacje prawnie chronione - etyczne pozyskanie i wykorzystanie; dostęp do
informacji

W1, U1, K1

8.

Etyka w aspekcie normatywnym, wytyczanie dyrektyw (norm moralnie
pozytywnego postępowania) oraz kształtowanie sposobów zamiany obiegowej
moralności, na zachowanie zbliżające dziennikarza do przyjętego ideału
moralnego; dziennikarz jako wzorzec moralny

U1, K1

9.

Analizy skrajnych i granicznych przypadków;perspektywa powinności
dziennikarskiej a podejrzenie popełnienia przestępstwa; fotoreportaż a udzielenie
pomocy; trauma

W1, U1, K1

10.

System odpowiedzialności mediów mechanizmy samoregulacyjne; nowe kierunki i
aktualne możliwości

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

przygotowanie poprawnej prezentacji na zatwierdzone
zaliczenie na ocenę, prezentacja tematy, poprowadzenie dyskusji na temat kluczowych
zagadnień z prezentacji
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Etyka mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSAmmS.240.5cb5947c80809.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy na temat etycznych podstaw wykonywania zawodów medialnych i okołomedialnych
i w konsekwencji umiejętności rozwiązywania problemów i dylematów etycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

fakty, obiekty, zjawiska i procesy oraz teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
DKS_K2_W08
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu etyki

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować
informację z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej
podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem
merytorycznej argumentacji, formułować wnioski
i dokonywać syntetycznych podsumowań oraz
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy natury
etycznej

DKS_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dbałości o dorobek i tradycje zawodów medialnych
i okołomedialnych, do odpowiedzialnego wypełniania
ról zawodowych i przestrzegania zasad etyki
zawodowej, a także wymagania tego od innych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza i przygotowanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zasady deontologii. Wybrane zagadnienia kodeksów
deontologicznych w tym kodeksów deontologii dziennikarskiej – przykłady
pozytywnych i negatywnych praktyk

W1

2.

rzetelność i szczególna staranność w praktyce medialnej, analizy przypadków

U1, K1

3.

Manipulacja; rodzaje i przypadki; możliwości uniknięcia zmanipulowania przez
informatora

U1, K1

4.

Podstawowe zasady etyki: prawdy, obiektywizmu pierwszeństwa dobra odbiorcy,
zasada wolności, odpowiedzialności za formę i treść przekazu, zasada szacunku i
tolerancji

W1, U1, K1

5.

Specyﬁka etycznego postępowania w radiofonii, telewizji, internecie

W1, U1, K1

6.

Etyka reklamy

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Informacje prawnie chronione - etyczne pozyskanie i wykorzystanie; dostęp do
informacji

W1, U1, K1

8.

Etyka w aspekcie normatywnym, wytyczanie dyrektyw (norm moralnie
pozytywnego postępowania) oraz kształtowanie sposobów zamiany obiegowej
moralności, na zachowanie zbliżające dziennikarza do przyjętego ideału
moralnego; dziennikarz jako wzorzec moralny

U1, K1

9.

Analizy skrajnych i granicznych przypadków;perspektywa powinności
dziennikarskiej a podejrzenie popełnienia przestępstwa; fotoreportaż a udzielenie
pomocy; trauma

W1, U1, K1

10.

System odpowiedzialności mediów mechanizmy samoregulacyjne; nowe kierunki i
aktualne możliwości

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przygotowanie poprawnie prezentacji na zatwierdzone
zaliczenie na ocenę, prezentacja tematy, poprowadzenie dyskusji na temat kluczowych
zagadnień z prezentacji.
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Etyka mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Promocyjna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPS.240.5cb5947c80809.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy na temat etycznych podstaw wykonywania zawodów medialnych i okołomedialnych
i w konsekwencji umiejętności rozwiązywania problemów i dylematów etycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

fakty, obiekty, zjawiska i procesy oraz teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi,
DKS_K2_W08
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu etyki

zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować
informację z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej
podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem
merytorycznej argumentacji, formułować wnioski
i dokonywać syntetycznych podsumowań oraz
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy natury
etycznej

DKS_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dbałości o dorobek i tradycje zawodów medialnych
i okołomedialnych, do odpowiedzialnego wypełniania
ról zawodowych i przestrzegania zasad etyki
zawodowej, a także wymagania tego od innych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza i przygotowanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zasady deontologii. Wybrane zagadnienia kodeksów
deontologicznych w tym kodeksów deontologii dziennikarskiej – przykłady
pozytywnych i negatywnych praktyk

W1

2.

rzetelność i szczególna staranność w praktyce medialnej, analizy przypadków

U1, K1

3.

Manipulacja; rodzaje i przypadki; możliwości uniknięcia zmanipulowania przez
informatora

U1, K1

4.

Podstawowe zasady etyki: prawdy, obiektywizmu pierwszeństwa dobra odbiorcy,
zasada wolności, odpowiedzialności za formę i treść przekazu, zasada szacunku i
tolerancji

W1, U1, K1

5.

Specyﬁka etycznego postępowania w radiofonii, telewizji, internecie

W1, U1, K1

6.

Etyka reklamy

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Informacje prawnie chronione - etyczne pozyskanie i wykorzystanie; dostęp do
informacji

W1, U1, K1

8.

Etyka w aspekcie normatywnym, wytyczanie dyrektyw (norm moralnie
pozytywnego postępowania) oraz kształtowanie sposobów zamiany obiegowej
moralności, na zachowanie zbliżające dziennikarza do przyjętego ideału
moralnego; dziennikarz jako wzorzec moralny

U1, K1

9.

Analizy skrajnych i granicznych przypadków;perspektywa powinności
dziennikarskiej a podejrzenie popełnienia przestępstwa; fotoreportaż a udzielenie
pomocy; trauma

W1, U1, K1

10.

System odpowiedzialności mediów mechanizmy samoregulacyjne; nowe kierunki i
aktualne możliwości

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

przygotowanie poprawnej prezentacji na zatwierdzone
zaliczenie na ocenę, prezentacja tematy, poprowadzenie dyskusji na temat kluczowych
zagadnień z prezentacji
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Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych w praktyce dla studentów
dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPmlmS.240.62378ac6ef50d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uświadomienie roli prawidłowej ochrony dóbr osobistych i danych osobowych w zawodach medialnych
i okołomedialnych. Nabycie umiejętności podejmowania działań nie mających charakteru bezprawnego
w obszarze dóbr osobistych i danych osobowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu, kluczowe zagadnienia
z zakresu ochrony dóbr osobistych i danych
osobowych, podbudowane uporządkowaną wiedzą
teoretyczną oraz wybrane zagadnienia z zakresu
zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwe dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy
z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu
o poglądy własne oraz innych autorów, formułować
wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań
i twórczej interpretacji oraz efektywnie prezentować
informacje i konkluzje

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przestrzegania kodów aksjologicznych, regulacji
dotyczących ochrony dóbr osobistych i danych
osobowych, kodeksów etycznych normujących
działania zawodowe w sferze mediów i zawodach
okołomedialnych, rozumie konieczność normowania
zachowań w tym zakresie oraz jest wyczulony
na wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak
w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej, wykazuje gotowość do odpowiedzialnego
wypełniania ról zawodowych i podtrzymywania etosu
zawodu oraz przestrzegania i rozwijania etyki
zawodowej w sferze komunikacji społecznej, mediów
i profesji okołomedialnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Główne problemy społeczeństwa informacyjnego i dziennikarskiego prawa o
informacji

W1, U1, K1

2.

Podstawowe zasady ochrony danych osobowych

W1, K1

3.

Podstawowe zasady dotyczące dóbr osobistych i ich ochrony

W1, U1

4.

Tajemnice prawnie chronione i ich relacje z ochroną dóbr osobistych i danych
osobowych; tajemnica dziennikarska, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica
lekarska i inne

W1, U1, K1

5.

Praktyczne umiejętności podejmowania działań nie mających charakteru
bezprawnego w obszarze dóbr osobistych i danych osobowych.

W1, U1, K1

6.

Realizacja praw osób których dane dotyczą, przejrzyste informowanie, przejrzysta
komunikacja i tryb wykonywania praw

W1, U1, K1

7.

Wyjątek ( przywilej) prasowy

W1, U1, K1

8.

Administrator i przetwarzający na zlecenie; Przekazywanie danych do państw
trzecich

W1, U1, K1

9.

Zatwierdzone kodeksy postępowania i certyﬁkacja; normy techniczne (
normalizacyjne) a normy prawne

W1, U1, K1

10.

Analiza przypadków i praktyczne umiejętności oceny bezprawności naruszenia
dóbr osobistych, ochrona godności osobistej i dobrego imienia, sfery życia
prywatnego, nazwiska, wizerunku, pamięci osoby zmarłej, twórczości naukowej,
artystycznej i wynalazczej.

W1, U1, K1

11.

Ochrona dóbr osób prawnych. Majątkowe i niemajątkowe środki ochrony dóbr
osobistych .

W1, U1, K1

12.

Dziennikarz jako sprawozdawca sądowy.

W1, U1, K1

13.

Dostęp do informacji oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora
publicznego ( ograniczenia)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przygotowanie poprawnie prezentacji na zatwierdzone
zaliczenie na ocenę, prezentacja tematy, poprowadzenie dyskusji na kluczowe zagadnienia z
prezentacji.
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Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych w praktyce dla studentów
dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSAmmS.240.62378ac6ef50d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie roli prawidłowej ochrony dóbr osobistych i danych osobowych w zawodach medialnych
i okołomedialnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu, kluczowe zagadnienia
z zakresu ochrony dóbr osobistych i danych
osobowych, podbudowane uporządkowaną wiedzą
teoretyczną oraz wybrane zagadnienia z zakresu
zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwe dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy
z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu
o poglądy własne oraz innych autorów, formułować
wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań
i twórczej interpretacji oraz efektywnie prezentować
informacje i konkluzje

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przestrzegania kodów aksjologicznych, regulacji
dotyczących ochrony dóbr osobistych i danych
osobowych, kodeksów etycznych normujących
działania zawodowe w sferze mediów i zawodach
okołomedialnych, rozumie konieczność normowania
zachowań w tym zakresie oraz jest wyczulony
na wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak
w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej, wykazuje gotowość do odpowiedzialnego
wypełniania ról zawodowych i podtrzymywania etosu
zawodu oraz przestrzegania i rozwijania etyki
zawodowej w sferze komunikacji społecznej, mediów
i profesji okołomedialnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Główne problemy społeczeństwa informacyjnego i dziennikarskiego prawa o
informacji

W1, U1, K1

2.

Podstawowe zasady ochrony danych osobowych

W1, K1

3.

Podstawowe zasady dotyczące dóbr osobistych i ich ochrony

W1, U1

4.

Tajemnice prawnie chronione i ich relacje z ochroną dóbr osobistych i danych
osobowych; tajemnica dziennikarska, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica
lekarska i inne

W1, U1, K1

5.

Praktyczne umiejętności podejmowania działań nie mających charakteru
bezprawnego w obszarze dóbr osobistych i danych osobowych.

W1, U1, K1

6.

Realizacja praw osób których dane dotyczą, przejrzyste informowanie, przejrzysta
komunikacja i tryb wykonywania praw

W1, U1, K1

7.

Wyjątek ( przywilej) prasowy

W1, U1, K1

8.

Administrator i przetwarzający na zlecenie; Przekazywanie danych do państw
trzecich

W1, U1, K1

9.

Zatwierdzone kodeksy postępowania i certyﬁkacja; normy techniczne (
normalizacyjne) a normy prawne

W1, U1, K1

10.

Analiza przypadków i praktyczne umiejętności oceny bezprawności naruszenia
dóbr osobistych, ochrona godności osobistej i dobrego imienia, sfery życia
prywatnego, nazwiska, wizerunku, pamięci osoby zmarłej, twórczości naukowej,
artystycznej i wynalazczej.

W1, U1, K1

11.

Ochrona dóbr osób prawnych. Majątkowe i niemajątkowe środki ochrony dóbr
osobistych .

W1, U1, K1

12.

Dziennikarz jako sprawozdawca sądowy.

W1, U1, K1

13.

Dostęp do informacji oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora
publicznego ( ograniczenia)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przygotowanie poprawnie prezentacji na zatwierdzone
zaliczenie na ocenę, prezentacja tematy, poprowadzenie dyskusji na kluczowe zagadnienia z
prezentacji
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Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych w praktyce dla studentów
dziennikarstwa i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Promocyjna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPS.240.62378ac6ef50d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie roli prawidłowej ochrony dóbr osobistych i danych osobowych w zawodach medialnych
i okołomedialnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w zaawansowanym stopniu, kluczowe zagadnienia
z zakresu ochrony dóbr osobistych i danych
osobowych, podbudowane uporządkowaną wiedzą
teoretyczną oraz wybrane zagadnienia z zakresu
zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwe dla
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę

DKS_K2_U10

zaliczenie na ocenę

DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy
z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu
o poglądy własne oraz innych autorów, formułować
wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań
i twórczej interpretacji oraz efektywnie prezentować
informacje i konkluzje

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przestrzegania kodów aksjologicznych, regulacji
dotyczących ochrony dóbr osobistych i danych
osobowych, kodeksów etycznych normujących
działania zawodowe w sferze mediów i zawodach
okołomedialnych, rozumie konieczność normowania
zachowań w tym zakresie oraz jest wyczulony
na wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak
w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej, wykazuje gotowość do odpowiedzialnego
wypełniania ról zawodowych i podtrzymywania etosu
zawodu oraz przestrzegania i rozwijania etyki
zawodowej w sferze komunikacji społecznej, mediów
i profesji okołomedialnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Główne problemy społeczeństwa informacyjnego i dziennikarskiego prawa o
informacji

W1, U1, K1

2.

Podstawowe zasady ochrony danych osobowych

W1, K1

3.

Podstawowe zasady dotyczące dóbr osobistych i ich ochrony

W1, U1

4.

Tajemnice prawnie chronione i ich relacje z ochroną dóbr osobistych i danych
osobowych; tajemnica dziennikarska, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica
lekarska i inne

W1, U1, K1

5.

Praktyczne umiejętności podejmowania działań nie mających charakteru
bezprawnego w obszarze dóbr osobistych i danych osobowych.

W1, U1, K1

6.

Realizacja praw osób których dane dotyczą, przejrzyste informowanie, przejrzysta
komunikacja i tryb wykonywania praw

W1, U1, K1

7.

Wyjątek ( przywilej) prasowy

W1, U1, K1

8.

Administrator i przetwarzający na zlecenie; Przekazywanie danych do państw
trzecich

W1, U1, K1

9.

Zatwierdzone kodeksy postępowania i certyﬁkacja; normy techniczne (
normalizacyjne) a normy prawne

W1, U1, K1

10.

Analiza przypadków i praktyczne umiejętności oceny bezprawności naruszenia
dóbr osobistych, ochrona godności osobistej i dobrego imienia, sfery życia
prywatnego, nazwiska, wizerunku, pamięci osoby zmarłej, twórczości naukowej,
artystycznej i wynalazczej.

W1, U1, K1

11.

Ochrona dóbr osób prawnych. Majątkowe i niemajątkowe środki ochrony dóbr
osobistych .

W1, U1, K1

12.

Dziennikarz jako sprawozdawca sądowy.

W1, U1, K1

13.

Dostęp do informacji oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora
publicznego ( ograniczenia)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie poprawnej prezentacji na zatwierdzone tematy,
poprowadzenie dyskusji na kluczowe zagadnienia z prezentacji
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Mediatyzacja kultury współczesnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.240.5cb59479d34a2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianą problematyką zapośredniczenia medialnego kultury,
relacjami między nawykami i potrzebami kulturalnymi ludzi a użytkowaniem mediów, przemianami w hierarchii
kulturalnej i sposobach oceniania tekstów kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

rolę i wpływ mediów masowych na kształtowanie się
współczesnej kultury

DKS_K2_W08

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
analizować i interpretować wybrane zagadnienia
związane z procesem mediatyzacji kultury za pomocą
różnych narzędzi i metod badawczych

U1

DKS_K2_U11

egzamin pisemny

DKS_K2_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
stałego aktualizowania swej wiedzy związanej
z procesem mediatyzacji kultury

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie, kultura medialna w dobie posthumanizmu

W1, K1

2.

Literatura w dobie Internetu, śmierć książki?

W1, K1

3.

Mediatyzacja kultury politycznej. Teorie i badania

U1, K1

4.

Mediatyzacja i medializacja pamięci

W1, K1

5.

Media jako narzędzie artysty

U1, K1

6.

Media – autor – artysta

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zdania egzaminu pisemnego jest udzielenie poprawnej
odpowiedzi na minimum 60% pytań
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Communication and Global Media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.240.5cb59479ec7f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami oraz prawidłowościami procesów
komunikowania globalnego a także nowymi strukturami środowiska komunikacyjnego w kontekście globalnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe ekonomiczne,
prawne, polityczne i społeczne uwarunkowania
rozwoju nowego środowiska medialnego
i komunikacyjnego w kontekście globalnym. Student
zna i rozumie metody analizy ekonomicznych,
politycznych, technologicznych oraz społecznych
wymiarów funkcjonowania mediów globalnych.

DKS_K2_W09,
DKS_K2_W12

egzamin pisemny / ustny

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U13

egzamin pisemny / ustny

DKS_K2_K04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykorzystać narzędzia intelektualne
w celu analizy oraz eksperckiej oceny danych
i informacji z różnych źródeł , jest w stanie
przygotować analizy i ekspertyzy dot. wybranych
zagadnień związanych z funkcjonowaniem mediów
w skali globalnej, poprzeć je stosownymi argumentami
oraz uzasadnić proponowane rozwiązania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów wykorzystać i rozwijać
kompetencję krytycznego rozumienia procesów
komunikowania w kontekście globalnym, a także
strategii i działań w ramach międzynarodowej polityki
medialnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

analiza badań i sprawozdań

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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WYMIAR POLITYCZNY
1: Europejska i globalna sfera publiczna: demokracja globalna, monitorująca, postnarodowa?
2: Wolność słowa i prawa komunikacyjne w Europie i na świecie
3: Globalne i międzynarodowe dziennikarstwo
4: Państwo i globalna polityka medialna: media publiczne
5: Paralelizm polityczny: niezależność polityczna i media w kontekście globalnym
WYMIAR EKONOMICZNY:
W1, U1, K1
6: Polityczna ekonomia mediów globalnych i globalne giganty medialne
7: Ekonomiczny wymiar globalnej polityki medialnej: Rola Światowej Organizacji
Handlu oraz Unii Europejskiej
WYMIAR KULTUROWY:
8: Imperializm kulturowy i medialny: Ochrona różnorodności kulturowej
WYMIAR TECHNOLOGICZNY:
9 +10: Prawo do bycia zapomnianym, neutralność sieci, sygnaliści oraz dostęp do
informacji

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Formą zaliczenia wykładu jest egzamin ustny. Warunkiem zaliczenia
jest wykazanie się dobrą znajomością i wiedzą na temat kursu,
egzamin pisemny / ustny jasne sformułowanie odpowiedzi na zadane pytania. Warunkiem
dopuszczenia do zaliczenia jest obecność studenta na zajęciach
(50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinie posiadać podstawową wiedzę w zakresie komunikacji społecznej i nauki o mediach, powinien orientować się
w podstawach nauk społecznych i politycznych, a także naukach o zarządzaniu.

Sylabusy
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Teorie internetu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.240.5cb5947a12f0d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnym dorobkiem teoretyków internetu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

zna i rozumie, w pogłębionym stopniu fakty, obiekty,
zjawiska i procesy z zakresu z dyscyplin naukowych
właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja
społeczna

DKS_K2_W08

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informację
z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie
formułować krytyczne sądy z użyciem merytorycznej
argumentacji w oparciu o poglądy własne oraz innych
autorów, formułować wnioski i dokonywać
syntetycznych podsumowań, umie także brać udział
w debacie, umie posługiwać się specjalistyczną
terminologią z zakresu dziennikarstwa i komunikacji
społecznej

DKS_K2_U09

egzamin pisemny

ma świadomość konieczności wypełniania zobowiązań
społecznych związanych z pełnieniem ról społecznych
oraz inspirowania i organizowania działalności na rzecz
DKS_K2_K05
środowiska społecznego, jest gotów do inicjowania
działania na rzecz interesu publicznego oraz myślenia
i działania w sposób przedsiębiorczy

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przeprowadzenie badań literaturowych

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

149 / 200

1. Internet - od medium elitarnego do medium masowego
2. Algorytmizacja kultury
3. Architektura internetu
4. Od Web 1.0 do Web 3.0
5. Wyszukiwarki jako gatekeeperzy
6. Lęki generowane przez technologię
7. Konstruktywizm a technologiczny determinizm
8. Koncepcja bańki ﬁltrującej, a ﬁltrowanie treści w internecie
9. Wpływ użytkowania internetu na procesy pamięciowe
10. Sieć ukryta a sieć widzialna. O zasobach WWW nieindeksowanych przez
wyszukiwarki
11. Konektywizm - (r)ewolucja kształcenia w technologicznym świecie
12. Internet - nowa sfera publiczna czy kabina pogłosowa?
13. Cyberprzemoc - skutki, przyczyny, konsekwencje
14. Wikipedia jako przejaw kolektywnej inteligencji

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie z testu 50 proc. punktów + 1, 70 proc. obecności
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Język mediów, język w mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.240.5cb5947a2d4a5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zagadnienia związane ze specyﬁką języka mediów.

DKS_K2_W10

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U12

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

praktycznie wykorzystać narzędzia analityczne
związane z językiem mediów i językiem w mediach.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

krytycznej oceny odbieranych treści oraz posiadanej
wiedzy z zakresu dziennikarstwa i komunikacji
społecznej.

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

DKS_K2_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wiedza o komunikowaniu – nazwy i zakres (W. Pisarek)
2. Prasa wobec wyzwania nowych mediów (W. Pisarek)
3. Poczucie językowe, zrozumiałość języka i praktyka językowa (W. Pisarek)
4. Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych (W.
Pisarek)
5. Media - stylowy tygiel współczesnej polszczyzny (S. Gajda)
6. Język mediów - perspektywa aksjologiczna (J. Bralczyk, G. Majkowska)
1.

W1, U1, K1
7. Gramatyczne i stylistyczne znaki czasu w mediach (J. Miodek)
8. Potoczne elementy językowe w polszczyźnie radia i telewizji ( J. Podracki)
9. Język w Internecie: czy piszemy to, co myślimy? (W. Godzic)
10. Podstawowe pojęcia języka nowych mediów (metoda, terminy) (L. Manovich)
11. Język mediów kulturowych (L. Manovich)
12. Język interfesjów kulturowych (L. Manovich)
13. Język kina (L.Manovich)

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na wykładach co najmniej 70% oraz ocena
pozytywna z egzaminu ustnego.
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Kreowanie marki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Promocyjna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPS.280.5cb5947ee7ef9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nabycie przez studentów wiedzy o gospodarczych, kulturowych, społecznych i psychologicznych
uwarunkowaniach kreowania marki, znajomość składowych części marki wg różnych koncepcji stosowanych
w praktyce przedsiębiorstw, znajomość typów strategii i architektury marek. Uświadomienie studentom
problemów wprowadzania marki na rynek, wprowadzania marki na różne rynki lokalne, rebrandingu,
repozycjonowania i rozszerzania marki.

C2

Nabycie przez studentów umiejętności stosowania praktycznych technik oraz dostępnych wyników badań rynku
w kreowaniu marki, znajomość procesu kreowania marki oraz umiejętności doboru mediów, typów przekazów
i kontekstów komunikacyjnych w komunikacji marki.

C3

Świadomość problemów etycznych brandingu i nurtów krytyki współczesnego marketingu marek.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

gospodarcze, kulturowe, społeczne i psychologiczne
uwarunkowaniach kreowania marki.

DKS_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
projekt, kazus,
prezentacja

W2

składowe części marki wg różnych koncepcji
stosowanych w praktyce przedsiębiorstw oraz różne
typy strategii i architektury marek.

DKS_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
projekt, kazus,
prezentacja

W3

problemy wprowadzania marki na rynek,
wprowadzania marki na różne rynki lokalne,
rebrandingu, repozycjonowania i rozszerzania marki.

DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
projekt, kazus,
prezentacja

W4

problemy etyczne brandingu i nurtów krytyki
współczesnego marketingu marek.

DKS_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
projekt, kazus,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować w praktyce techniki oraz dostępne wyniki
badań rynku w kreowaniu marki, a także znajomość
procesu kreowania marki.

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

U2

student ma umiejętność doboru mediów, typów
przekazów i kontekstów komunikacyjnych
w komunikacji marki.

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

DKS_K2_K05

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia pracy związanej z szeroko pojętym
kreowaniem marki.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

przygotowanie projektu

45

przygotowanie do zajęć

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

rozwiązywanie kazusów

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja, funkcje, historia i tożsamość marki.

W1, W2

2.

Marka w kontekście gospodarczym, społecznym i psychologicznym.

W1, W2, W3, W4

3.

Badania rynku w pracy z marką.

W2, W3, U1, K1

4.

Strategie i kreowanie marki.

W2, W3, U1, U2, K1

5.

Narzędzia marketingowe w kreowaniu marki.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

6.

Szczególne przypadki pracy z marką.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
kazus, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie uzyskuje się na podstawie obecności na zajęciach
(min. 80%) i zaangażowania w trakcie kolejnych spotkań
(udział w dyskusji). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji (min. 60%
maksymalnej liczby punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Technologia przekazu w mediach społecznościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPmlmS.280.5cb5947ceda64.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

rozszerzenie wiedzy na temat współczesnych technologii informacyjnych

C2

prezentacja nowych praktyk medialnych związanych z rozwojem kultury partycypacji

C3

prezentacja przykładów zastosowania mediów społecznościowych do działań promocyjnych i edukacyjnych

C4

zapoznanie studentów z narzędziami tworzenia przekazów w mediach społecznościowych

C5

przekazanie praktycznej wiedzy na temat tworzenia zawartości mediów społecznościowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna współczesne technologie tworzenia
przekazów w mediach społecznościowych i rozumie
ich uzależnienie od stylu komunikacji i kompetencji
odbiorców.

DKS_K2_W10,
DKS_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_K04,
DKS_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

tworzyć przekaz dostosowany do specyﬁki
poszczególnych mediów społecznościowych
i skutecznie wykorzystywać ich narzędzia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zaawansowanego stosowania technologii mediów
społecznościowych w działalności informacyjnej,
promocyjnej i popularyzatorskiej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

45

przygotowanie projektu

110

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia związane z social media marketingiem

W1, K1

2.

Przegląd narzędzi dostępnych w ramach social mediów

W1, K1

3.

Teorie związane z internetem rzeczy, big data oraz data science

W1, U1

4.

Techniczne elementy tworzące social media, takie jak Twitter, Facebook,
Instagram, LinkedIn

U1, K1

5.

Blog jako element social mediów

W1, U1, K1

6.

Analiza rynku, odbiorców i konkurencji w social mediach

U1

7.

Monitoring social mediów

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (80%), aktywność, wykonanie zadań
publikowanych na platformie Pegaz, wykonanie projektu
zaliczeniowego. Średnia ocen za wykonane zadań oraz projektu
zaliczeniowego. Projekt zaliczeniowy: bdb 100-80 pkt; db 79-51;
dst 50-30; ndst 29 i mniej. Zadania: bdb 100-80 pkt; db 79-51;
dst 50-30; ndst 29 i mniej.
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Badania nad mediatyzacją
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSAmmS.280.5cb59481094fa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Dostarczenie studentowi praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie badań nad mediatyzacją życia publicznego
na poziomie mikro (indywidualnym), mezo (instytucjonalnym) oraz makro (instytucjonalnym).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

formułować i analizować problemy badawcze,
dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania,
syntetyzować różne idee i punkty widzenia
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu mediatyzacji życia
społecznego, teorii mediów oraz metodologii badań
nad mediami.

DKS_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

student ma świadomość istnienia kodów
aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące
działania zawodowe w sferze mediów i innych
zawodach okołomedialnych, rozumie konieczność
normowania zachowań w tym zakresie oraz jest
wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą,
tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności
zawodowej, rozumie zagrożenia wynikające z tego
zjawiska oraz potraﬁ odbierane treści poddać ocenie
krytycznej.

DKS_K2_W09,
DKS_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U10,
DKS_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informację z wykorzystaniem różnych
źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy
z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu
o poglądy własne oraz innych autorów, formułować
wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań
i twórczej interpretacji oraz efektywnie prezentować
informacje i konkluzje

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści oraz do wykorzystania posiadanej wiedzy w celu
rozwiązywania praktycznych i poznawczych
problemów z dziedziny komunikacji społecznej
i mediów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

45

analiza badań i sprawozdań

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie dokumentacji

15

przygotowanie do ćwiczeń

45

poprawa projektu

15

przygotowanie referatu

10

przygotowanie raportu

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka badań na mediatyzacją.

W1, W2, U1, K1

2.

Projekty badawcze w badaniach nad mediatyzacją.

W1, W2, U1, K1

3.

Analiza przypadków.

W1, W2, U1, K1

4.

Monitorowanie mediów.

W1, W2, U1, K1

5.

Analiza komunikacji instytucji publicznych.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dotychczasowy tekst zastąpić następującym: Zaliczenie na podstawie
zadań cząstkowych oraz projektu badawczego. Zadania cząstkowe są
kolejnymi elementami tego projektu badawczego. Warunkiem
uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny za
poszczególne zadania składające się na projekt badawczy. Zadania
cząstkowe oceniane są zgodnie z kryteriami przedstawionymi na
zajęciach. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy uzyskać 51%
punktów. Student jest oceniany m.in. pod względem terminowości
wykonywania zadań, dopasowania proponowanych rozwiązań
projektowych do wybranej problematyki badań oraz rzetelności
przeprowadzonej analizy.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu dla studentów dziennikarstwa
i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Promocyjna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPS.280.6238b98c7776a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom roli CSR (corporate social responsibility) we współczesnym świecie.

C2

Opanowanie przez studentów podstawowych działań z zakresu CSR (corporate social responsibility).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę działań z zakresu CSR i ich usytuowanie
w marketingu.

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

podstawowe narzędzia CSR.

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_K04,
DKS_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

używać narzędzi CSR z pozycji dowolnego sektora
i potraﬁ zaprojektować kampanie z zakresu CSR.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wdrażania działań z zakresu CSR w działalności
zawodowej, w dowolnym sektorze.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

rozwiązywanie kazusów

15

rozwiązywanie zadań

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

CSR w marketingu i koncepcji zrównoważonego rozwoju.

W1

2.

Wybrane narzędzia CSR.

W2, U1, K1

3.

Współpraca międzysektorowa w działaniach CSR.

W2, U1, K1

4.

Kampanie CSR.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie połowy punktów + 1 za projekt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zarządzanie projektami dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPmlmS.280.6238b960a23b3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z metodami i technikami zarządzania projektami

C2

Wykonanie projektu, jego harmonogramowanie i opis

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie metody i techniki zarządzania
projektami

DKS_K2_W09

zaliczenie pisemne,
projekt

W2

absolwent potraﬁ przygotować projekt i zarządzać nim

DKS_K2_W09,
DKS_K2_W14

zaliczenie pisemne,
projekt

W3

absolwent potraﬁ posługiwać się specjalistyczną
terminologią z zakresu zarządzania projektami

DKS_K2_W10

zaliczenie pisemne,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ przygotować projekt i zarządzać nim

DKS_K2_U09

zaliczenie pisemne,
projekt

U2

absolwent potraﬁ absolwent potraﬁ posługiwać się
specjalistyczną terminologią z zakresu zarządzania
projektami

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U12

zaliczenie pisemne,
projekt

U3

absolwent potraﬁ pracować w grupie i kierować
zespołem projektowym

DKS_K2_U14

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów zarządzać projektami o dużej
wadze społecznej

DKS_K2_K05

zaliczenie pisemne,
projekt

K2

absolwent jest gotów do pełnienia funkcji project
managera

DKS_K2_K06

zaliczenie pisemne,
projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

40

przygotowanie do sprawdzianu

20

konsultacje

35

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Gry grupowe w zakresie komunikowania w zespole projektowym i grupach
interesariuszy

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Analiza harmonogramu i narzędzia do harmonogramowania, w tym
oprogramowanie, metoda Gantta i Ishikavy

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

3.

Analiza ścieżki krytycznej i narzędzi do tworzenia ścieżki krytycznej, w tym
oprogramowanie

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4.

Analiza czasu i zasobów ludzkich w zarządzaniu projektami, odchylenia od
planowanych i wykonanych prac

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

5.

Analiza ﬁnansowa w zarządzaniu projektami, odchylenia od planowanych i
wykonanych prac w odniesieniu do planowanego i wykonanego budżetu

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

6.

Analiza ryzyka, w tym narzędzia do tworzenia matrycy ryzyk, w tym
oprogramowanie, metoda Monte Carlo i diagram Ishikavy

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

7.

Posługiwanie się profesjonalnymi narzędziami i oprogramowaniem w zakresie
zarządzania projektami

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

8.

kierowanie zespołem ludzkim

W1, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, grywalizacja, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na 90% i aktywny udział w zajęciach. Wykonanie
poprawnie minimum 70 % zadań projektowych związanych z
zaliczenie pisemne, projekt harmonogramowaniem, ścieżką krytyczną, analizą odchyleń 50% oceny, a drugie 50% oceny za wykonany poprawnie projekt
na zaliczenie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Aktywny udział w 90% zajęć i wykonanie projektu

Sylabusy
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Badania realizowane on-line
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSAmmS.280.5cb5948124c27.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wskazanie nowych obszarów eksploracji dla badań medioznawczych

C2

zapoznanie studentów z metodologią badań on-line

C3

uświadomienie słuchaczom, że Internet stanowi podmiot i przedmiot badań medioznawczych

C4

określenie wad i zalet oraz etycznych aspektów badań realizowanych za pośrednictwem sieci

C5

uświadomienie słuchaczom zasadności rozbudowy metodologii badań nad mediami i dostosowania jej
do dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna instrumentarium badań nad mediami
i komunikacją społeczną oraz rozumie potrzebę jego
doskonalenia i dostosowania do zmieniających się
technologii informacyjnych.

DKS_K2_W09,
DKS_K2_W11,
DKS_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U10,
DKS_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

konceptualizować i operacjonalizować innowacyjne
projekty badawcze oraz stosować ilościowe
i jakościowe metody badań nad mediami, szczególnie
techniki badań realizowanych za pośrednictwem sieci.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student wykazuje gotowość do prowadzenia
zaawansowanych badań nad zawartością
i oddziaływaniem mediów oraz rozwoju własnej ścieżki
naukowo-badawczej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

80

analiza badań i sprawozdań

15

analiza i przygotowanie danych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przemiany w metodologii badań mediów i komunikacji społecznej

W1

2.

Internet jako podmiot i przedmiot badań medioznawczych

W1

3.

Specyﬁka badań realizowanych za pośrednictwem sieci

W1

4.

Konceptualizacja badań on-line

W1, U1

Sylabusy
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5.

Operacjonalizacja badań on-line

W1, U1

6.

Networking

K1

7.

Popularyzacja wyników badań

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach (80%), aktywność, uzyskanie z projektu
badawczego co najmniej połowy punktów + 1.
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Wizualizacja informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Promocyjna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPS.280.5cb5947d17a7d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozszerzenie wiedzy na temat poprawnej wizualizacji danych

C2

Określenie zasad wizualizacji informacji w mediach tradycyjnych i elektronicznych

C3

Zaprezentowanie prawidłowego tworzenia projektów wizualnych

C4

Zapoznanie studentów z narzędziami do projektowania graﬁcznego

C5

Uświadomienie słuchaczom potrzeby analizy obrazu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna zasady wizualizacji informacji w mediach
tradycyjnych i elektronicznych oraz rozumie ich
uzależnienie od stylu komunikacji i kompetencji
odbiorców.

DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy semiotycznej zastanych tekstów
medialnych, a także wizualizacji nowych materiałów
dziennikarskich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy odbieranych przekazów medialnych
oraz projektowania skutecznych komunikatów
wizualnych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

80

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy graﬁki komputerowej, teoria koloru, typograﬁa, kompozycja projektu

W1, U1, K1

2.

Wizualizacja informacji na przykładzie infograﬁk

W1, U1, K1

3.

Wizualizacja danych, estetyczne odwzorowanie danych

W1, U1, K1

4.

Pojęcia z zakresu User Experience Design

W1, U1, K1

5.

Analiza obrazu, analiza syntagmatyczna

W1, U1, K1

6.

Ikoniczność, ikonograﬁa, ikonologia

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (80%), aktywność, wykonanie zadań
publikowanych na platformie Pegaz, pozytywna ocena uzyskana
zaliczenie na ocenę, projekt z projektu zaliczeniowego. Projekt zaliczeniowy: bdb 100-80 pkt,
db 79-51, dst 50-30 ndst 29 i mniej. Zadania: bdb 100-80 pkt, db
79-51, dst 50-30, ndst 29 i mniej
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Wizualizacja informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPmlmS.280.5cb5947d17a7d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozszerzenie wiedzy na temat poprawnej wizualizacji danych.

C2

Określenie zasad wizualizacji informacji w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

C3

Zaprezentowanie prawidłowego tworzenia projektów wizualnych

C4

Zapoznanie studentów z narzędziami do projektowania graﬁcznego.

C5

Uświadomienie słuchaczom potrzeby analizy obrazu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna zasady wizualizacji informacji w mediach
tradycyjnych i elektronicznych oraz rozumie ich
uzależnienie od stylu komunikacji i kompetencji
odbiorców.

DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy semiotycznej zastanych tekstów
medialnych, a także wizualizacji nowych materiałów
dziennikarskich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy odbieranych przekazów medialnych
oraz projektowania skutecznych komunikatów
wizualnych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

80

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Podstawy graﬁki komputerowej, teoria koloru, typograﬁa, kompozycja projektu.
1.

W1, U1, K1

2.

Wizualizacja informacji na przykładzie infograﬁk.

W1, U1, K1

3.

Wizualizacja danych, estetyczne odwzorowanie danych.

W1, U1, K1

4.

Pojęcia z zakresu User Experience Design.

W1, U1, K1

5.

Analiza obrazu, analiza syntagmatyczna

W1, U1, K1

6.

Ikoniczność, ikonograﬁa, ikonologia.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (80%), aktywność, wykonanie zadań
publikowanych na platformie Pegaz, pozytywna ocena uzyskana
zaliczenie na ocenę, projekt z projektu zaliczeniowego. Projekt zaliczeniowy: bdb 100-80 pkt,
db 79-51, dst 50-30 ndst 29 i mniej. Zadania: bdb 100-80 pkt, db
79-51, dst 50-30, ndst 29 i mniej.
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Wizualizacja informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSAmmS.280.5cb5947d17a7d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka techniczna i telekomunikacja

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozszerzenie wiedzy na temat poprawnej wizualizacji danych

C2

Określenie zasad wizualizacji informacji w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

C3

Zaprezentowanie prawidłowego tworzenia projektów wizualnych.

C4

Zapoznanie studentów z narzędziami do projektowania graﬁcznego

C5

Uświadomienie słuchaczom potrzeby analizy obrazu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna zasady wizualizacji informacji w mediach
tradycyjnych i elektronicznych oraz rozumie ich
uzależnienie od stylu komunikacji i kompetencji
odbiorców.

DKS_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_U10,
DKS_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy semiotycznej zastanych tekstów
medialnych, a także wizualizacji nowych materiałów
dziennikarskich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej analizy odbieranych przekazów medialnych
oraz projektowania skutecznych komunikatów
wizualnych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

80

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy graﬁki komputerowej, teoria koloru, typograﬁa, kompozycja projektu.

W1, U1, K1

2.

Wizualizacja informacji na przykładzie infograﬁk.

W1, U1, K1

3.

Wizualizacja danych, estetyczne odwzorowanie danych.

W1, U1, K1

4.

Pojęcia z zakresu User Experience Design.

W1, U1, K1

5.

Analiza obrazu, analiza syntagmatyczna.

W1, U1, K1

6.

Ikoniczność, ikonograﬁa, ikonologia.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (80%), aktywność, wykonanie zadań
publikowanych na platformie Pegaz, pozytywna ocena uzyskana
zaliczenie na ocenę, projekt z projektu zaliczeniowego. Projekt zaliczeniowy: bdb 100-80 pkt,
db 79-51, dst 50-30 ndst 29 i mniej. Zadania: bdb 100-80 pkt, db
79-51, dst 50-30, ndst 29 i mniej
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Kreacja portfolio i networking
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Promocyjna

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPS.280.5cb5947d33490.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z tworzeniem materiałów graﬁcznych związanych z promocją marki. Poprawnym
ustawieniem narzędzi internetowych służących autopromocji oraz konﬁguracją poszczególnych modułów
i wtyczek pod konkretne potrzeby. Prezentacja sposobów komunikacji w biznesie.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia contentu graﬁcznego, ustawiania i konﬁguracji narzędzi używanych
w profesjonalnym kreowaniu portfolio. Przybliżenie informacji na temat przeznaczenia przygotowywanych plików
- różnica między plikami przygotowywanymi do druku a do wyświetlenia w internecie.

C3

Uświadomienie słuchaczom wagi odpowiedniej prezentacji swoich prac i dokonań w celu odpowiedniego
zaistnienia na rynku pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna zagadnienia związane z ustawieniem
i prowadzeniem swojej własnej domeny. Ma wiedzę
na temat najważniejszych informacji związanych
z tworzeniem contentu graﬁcznego. Zna podstawowe
zasady kompozycji graﬁk oraz odpowiednich ich
dostosowania do medium w którym będą
prezentowane. Wie jak posługiwać się narzędziami
reklamowymi, dostępnymi w internecie aby
odpowiednio wypromować swoją markę. Zna różne
formy komunikacji biznesowej w zakresie networkingu.

DKS_K2_W10,
DKS_K2_W12,
DKS_K2_W13,
DKS_K2_W14

zaliczenie na ocenę

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U10,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U15

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_K05,
DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ stworzyć oraz ustawić aplikację internetową,
przydatną do procesów rekrutacji. Umie zaprojektować
pliki graﬁczne w różnych formach oraz przygotować je
pod potrzeby wyświetlania oraz DTP. Umie
wykorzystać odpowiednie media społecznościowe
do promocji wybranej marki, w tym także
autopromocji. Potraﬁ tworzyć graﬁki pod konkretne
media społecznościowe.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracy w grupie, nastawionej na realizację określonego
celu. Potraﬁ sprawnie komunikować się
z headhunterami, prezentować swój dorobek oraz
prowadzić biznesową komunikację. Przyjmować różne
role w danym zespole i dążyć do wypełnienia zadań,
które przypadły mu w udziale.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

15

wykonanie ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Networking.
2. Narzędzia autopromocji.
3. Zasady komunikacji biznesowej na rynku pracy.
1.

4. Najważniejsze elementy związane z projektowaniem graﬁcznym.

W1, U1, K1

5. Narzędzia używane do projektowania graﬁcznego.
6. Techniki kreatywne mające zastosowanie w kampaniach marki osobistej.
7. Zasady tworzenia dobrego portfolio.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na co najmniej 80 proc. zajęć; stworzenie portfolio w
podanym terminie oraz uzyskanie z niego pozytywnej oceny;
wykonanie projektów graﬁcznych podczas zajęć. Średnia ocen za
wykonane zadań oraz projektu zaliczeniowego. Projekt
zaliczeniowy: bdb 100-80 pkt; db 79-51; dst 50-30; ndst 29 i
mniej. Zadania: bdb 100-80 pkt; db 79-51; dst 50-30; ndst 29 i
mniej.
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Kreacja portfolio i networking
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSPmlmS.280.5cb5947d33490.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z tworzeniem materiałów graﬁcznych związanych z promocją marki. Poprawnym
ustawieniem narzędzi internetowych służących autopromocji oraz konﬁguracją poszczególnych modułów
i wtyczek pod konkretne potrzeby. Prezentacja sposobów komunikacji w biznesie.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia contentu graﬁcznego, ustawiania i konﬁguracji narzędzi używanych
w profesjonalnym kreowaniu portfolio. Przybliżenie informacji na temat przeznaczenia przygotowywanych plików
- różnica między plikami przygotowywanymi do druku a do wyświetlenia w internecie.

C3

Uświadomienie słuchaczom wagi odpowiedniej prezentacji swoich prac i dokonań w celu odpowiedniego
zaistnienia na rynku pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna zagadnienia związane z ustawieniem
i prowadzeniem swojej własnej domeny. Ma wiedzę
na temat najważniejszych informacji związanych
z tworzeniem contentu graﬁcznego. Zna podstawowe
zasady kompozycji graﬁk oraz odpowiednich ich
dostosowania do medium w którym będą
prezentowane. Wie jak posługiwać się narzędziami
reklamowymi, dostępnymi w internecie aby
odpowiednio wypromować swoją markę. Zna różne
formy komunikacji biznesowej w zakresie networkingu.

DKS_K2_W10,
DKS_K2_W12,
DKS_K2_W13,
DKS_K2_W14

zaliczenie na ocenę

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U10,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U15

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_K05,
DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ stworzyć oraz ustawić aplikację internetową,
przydatną do procesów rekrutacji. Umie zaprojektować
pliki graﬁczne w różnych formach oraz przygotować je
pod potrzeby wyświetlania oraz DTP. Umie
wykorzystać odpowiednie media społecznościowe
do promocji wybranej marki, w tym także
autopromocji. Potraﬁ tworzyć graﬁki pod konkretne
media społecznościowe.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracy w grupie, nastawionej na realizację określonego
celu. Potraﬁ sprawnie komunikować się
z headhunterami, prezentować swój dorobek oraz
prowadzić biznesową komunikację. Przyjmować różne
role w danym zespole i dążyć do wypełnienia zadań,
które przypadły mu w udziale.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

15

wykonanie ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Networking.
2. Narzędzia autopromocji.
3. Zasady komunikacji biznesowej na rynku pracy.
1.

4. Najważniejsze elementy związane z projektowaniem graﬁcznym.

W1, U1, K1

5. Narzędzia używane do projektowania graﬁcznego.
6. Techniki kreatywne mające zastosowanie w kampaniach marki osobistej.
7. Zasady tworzenia dobrego portfolio.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na co najmniej 80 proc. zajęć; stworzenie portfolio w
podanym terminie oraz uzyskanie z niego pozytywnej oceny;
wykonanie projektów graﬁcznych podczas zajęć. Średnia ocen za
wykonane zadań oraz projektu zaliczeniowego. Projekt
zaliczeniowy: bdb 100-80 pkt; db 79-51; dst 50-30; ndst 29 i
mniej. Zadania: bdb 100-80 pkt; db 79-51; dst 50-30; ndst 29 i
mniej.
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Kreacja portfolio i networking
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSAmmS.280.5cb5947d33490.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z tworzeniem materiałów graﬁcznych związanych z promocją marki. Poprawnym
ustawieniem narzędzi internetowych służących autopromocji oraz konﬁguracją poszczególnych modułów
i wtyczek pod konkretne potrzeby. Prezentacja sposobów komunikacji w biznesie.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia contentu graﬁcznego, ustawiania i konﬁguracji narzędzi używanych
w profesjonalnym kreowaniu portfolio. Przybliżenie informacji na temat przeznaczenia przygotowywanych plików
- różnica między plikami przygotowywanymi do druku a do wyświetlenia w internecie.

C3

Uświadomienie słuchaczom wagi odpowiedniej prezentacji swoich prac i dokonań w celu odpowiedniego
zaistnienia na rynku pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna zagadnienia związane z ustawieniem
i prowadzeniem swojej własnej domeny. Ma wiedzę
na temat najważniejszych informacji związanych
z tworzeniem contentu graﬁcznego. Zna podstawowe
zasady kompozycji graﬁk oraz odpowiednich ich
dostosowania do medium w którym będą
prezentowane. Wie jak posługiwać się narzędziami
reklamowymi, dostępnymi w internecie aby
odpowiednio wypromować swoją markę. Zna różne
formy komunikacji biznesowej w zakresie networkingu.

DKS_K2_W10,
DKS_K2_W12,
DKS_K2_W13,
DKS_K2_W14

zaliczenie na ocenę

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U10,
DKS_K2_U12,
DKS_K2_U15

zaliczenie na ocenę,
projekt

DKS_K2_K05,
DKS_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ stworzyć oraz ustawić aplikację internetową,
przydatną do procesów rekrutacji. Umie zaprojektować
pliki graﬁczne w różnych formach oraz przygotować je
pod potrzeby wyświetlania oraz DTP. Umie
wykorzystać odpowiednie media społecznościowe
do promocji wybranej marki, w tym także
autopromocji. Potraﬁ tworzyć graﬁki pod konkretne
media społecznościowe.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracy w grupie, nastawionej na realizację określonego
celu. Potraﬁ sprawnie komunikować się
z headhunterami, prezentować swój dorobek oraz
prowadzić biznesową komunikację. Przyjmować różne
role w danym zespole i dążyć do wypełnienia zadań,
które przypadły mu w udziale.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

15

wykonanie ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Networking.
2. Narzędzia autopromocji.
3. Zasady komunikacji biznesowej na rynku pracy.
1.

4. Najważniejsze elementy związane z projektowaniem graﬁcznym.

W1, U1, K1

5. Narzędzia używane do projektowania graﬁcznego.
6. Techniki kreatywne mające zastosowanie w kampaniach marki osobistej.
7. Zasady tworzenia dobrego portfolio.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na co najmniej 80 proc. zajęć; stworzenie portfolio w
podanym terminie oraz uzyskanie z niego pozytywnej oceny;
wykonanie projektów graﬁcznych podczas zajęć. Średnia ocen za
wykonane zadań oraz projektu zaliczeniowego. Projekt
zaliczeniowy: bdb 100-80 pkt; db 79-51; dst 50-30; ndst 29 i
mniej. Zadania: bdb 100-80 pkt; db 79-51; dst 50-30; ndst 29 i
mniej.
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Semiotyka mediów i komunikacji wielomodalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.280.1588761803.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności analizy i interpretacji materiałów wizualnych i wielomodalnych
w mediach przy użyciu narzędzi semiologii, w szczególności zaś socjosemiotyki, w szerokim kontekście
kulturalnym i technologicznym. Umiejętności te mogą być pomocne w pracy zawodowej oraz w przygotowaniu
rozprawy magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy
i interpretacji mediów przy użyciu instrumentarium
semiologicznego

DKS_K2_W09

zaliczenie ustne, esej

W2

Student zna i rozumie tendencje rozwojowe
we współczesnych mediach i potraﬁ uzyć do ich
rozumienia i interpretacji instrumentarium
semiologicznego.

DKS_K2_W11

zaliczenie ustne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ użyć technik semiologicznych
do własnej analizy mediów, w tym badań niezbędnych
do ukończenia własnej pracy magisterskiej.

DKS_K2_U11,
DKS_K2_U12

esej

U2

Student potraﬁ zastosować wiedzę semiologiczną
we własnej pracy zawodowej - do projektowania lub
autoanalizy własnych tekstów i twórczości.

DKS_K2_U10

zaliczenie ustne

U3

Student potraﬁ wiązać wiedzę semiologiczną z innymi
teoriami i zagadnieniami nauki o komunikowanu
i medioznawstwa.

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U12

zaliczenie ustne

DKS_K2_K04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do kreatywnego, kompetentnego
wykorzystywania nabytej na zajęciach wiedzy w pracy
własnej i w ocenie treści i form mediów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Semiotyka, znak, podstawowe pojęcia teorii semiotycznej

W1, U1, U3

2.

Komunikowanie wielomodalne i jego społeczny sens. Zastosowanie narzędzi
semiologicznych do analizy wielomodalnej

W1, W2, U3

3.

Analiza syntagmatyczna i paradygmatyczna tekstu w mediach

W1, U1, U2, K1

4.

Kody i konwencje reprezentacyjne w mediach

W1, U1, U2, K1

5.

Semiotyka a retoryka. Potencjał semiotyczny tropów retorycznych

W1, U1, U2, U3

6.

Mity. Charakterystyka mitu; mit w mediach masowych; mitotwórcze właściwości
mediów

W2, U3

7.

Ideologia w mediach: rozumienie i analiza. Zastosowanie semiotyki do
odcyfrowania ideologii przekazów medialnych

W1, W2, U1, U3

8.

Intertekstualność i dialogiczność tekstów medialnych

W1, W2, U1, U3

9.

Sens i interpretacja. Odczytania/interpretacje hegemoniczne, opozycyjne i
negocjacyjne

W1, U1, U2, K1

10.

Zastosowanie semiotyki do projektowania i/lub analizy treści mediów

U1, U2, K1

11.

Użyteczność semiotyki dla medioznawców i dziennikarzy

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Udział w co najmniej 75 proc. godzin zajęciowych oraz napisanie eseju
zaliczeniowego według szczegółowej instrukcji, podanej (na piśmie) na
zaliczenie ustne, esej zajęciach, przedyskutowanej z grupą zajęciową i zmodyﬁkowanej
stosownie do jej zainteresowań. Do zaliczenia eseju konieczne co
najmniej 50 proc, przewidzianej punktacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak dodatkowych wstępnych wymagań.
Wymagana obecność na co najmniej 75 proc. wykładu.

Sylabusy
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Metody jakościowe w naukach społecznych dla studentów dziennikarstwa
i komunikacji społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.280.6238b8cc9b283.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie metod i technik jakościowych w kontekście ich zastosowania w pracy dziennikarza, analityka oraz
w różnych zawodach okołomedialnych

C2

Pogłębienie zagadnień metodologicznych związanych z interpretacją oraz rozumieniem zjawisk społecznych

C3

Podkreślenie i wyjaśnienie różnic między podejściami jakościowymi a ilościowymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie problemy współczesnej
cywilizacji związane z rozwojem społeczeństwa
i mediów. Zna i rozumie metody analizy wytworów
kultury, wedle wybranych teorii i szkół badawczych
dyscyplin naukowych pomocnych w ocenie
i interpretacji społecznego i kulturowego
oddziaływania mediów.

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W09,
DKS_K2_W10

egzamin pisemny

DKS_K2_U12

egzamin pisemny

DKS_K2_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ identyﬁkować i interpretować
zjawiska społeczne oraz zachodzące między nimi
zależności, w tym zjawiska kulturowe, polityczne,
prawne i ekonomiczne związane z działalnością
medialną.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznej oceny treści
prezentowanych w mediach, krytycznej lektury
przedmiotowej literatury oraz ma świadomość
znaczenia wiedzy z zakresu dziennikarstwa
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i interpretacji zjawisk społecznych i zmian
kulturowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie: Podejścia, metody oraz techniki jakościowe i ich miejsce w
naukach społecznych

W1, K1

2.

Filozoﬁa zwyczajności jako podstawa teoretyczna metod jakościowych,
interakcjonizm

W1, K1

Sylabusy
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3.

Narzędzia: Intencjonalność, reprezentacje, normy, reguły, instytucje i wiedza
praktyczna

W1, U1, K1

4.

Projektowanie badania jakościowego, studia przypadków, problem próby i
populacji

W1, U1, K1

5.

Etnograﬁa – wybór miejsca, dostęp

W1, U1, K1

6.

Etnograﬁa – obserwacja, interakcja, role i pozycje

W1, U1, K1

7.

Wywiady - co i jak można wywnioskować z rozmowy

W1, U1, K1

8.

Praca z dokumentami i artefaktami

W1, U1, K1

9.

Techniki organizacji pracy, tworzenie notatek

W1, U1, K1

10.

Analiza danych, sporządzanie raportu z badań

W1, U1, K1

11.

Etnometodologia

W1, U1, K1

12.

Analiza narracji

W1, U1, K1

13.

Współczesne wyzwania krytycznej analizy dyskursu

W1, U1, K1

14.

Teoria ugruntowana

W1, U1, K1

15.

Etyka w badaniach jakościowych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Próg zaliczenia: 50 proc.
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Marketing (w j.angielskim) dla studentów dziennikarstwa i komunikacji
społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.280.6238b90060dea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

aim of the course is to acquaint the student with the concepts and issues in marketing Celem przedmiotu jest
zapoznanie studenta z pojęciami i zagadnieniami z zakresu marketingu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

the student knows and understands the main
mechanisms and tools used in marketing, as well as
understands the reasons and directions of changes in
this area Student zna i rozumie główne mechanizmy
i narzędzia stosowane w marketingu, a także rozumie
przyczyny i kierunki zmian w tym obszarze

DKS_K2_W11

esej

DKS_K2_U09

esej

DKS_K2_K04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

the student can independently use selected tools in
the ﬁeld of marketing research Student potraﬁ
samodzielnie korzystać z wybranych narzędzi
z zakresu badań marketingowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

the student is ready to eﬀectively use the acquired
marketing skills in order to improve his professional
skills Student jest gotowy do efektywnego
wykorzystania nabytych umiejętności marketingowych
w celu poprawy swoich umiejętności zawodowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

40

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu marketingu (The basic concepts and
issues in the ﬁeld of marketing).
1.

W1

2.

Techniki i metody stosowane w marketingu (The major concepts, techniques and
methods used in marketing)

U1, K1

3.

Specyﬁka i problemy badań marketingowych (The speciﬁc characteristics and
problems of marketing research).

U1, K1

Sylabusy

197 / 200

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Terminowe złożenie eseju (Timely submission of the essay) Przygotowanie
eseju zgodnie z wytycznymi zaprezentowanymi na pierwszych zajęciach i
uzyskanie minimum 12 punktów na 20 możliwych (Essay needs to the
guidelines presented in the ﬁrst class and obtain a minimum of 12 points
out of 20 possible).
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Medialna analiza społeczno-polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZDKSS.280.5cb5947abdd24.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zrozumienie przez studentów roli mediów w interpretacji zjawisk społeczno-politycznych.
Pokazane zostaną różnice i podobieństwa pomiędzy naukowym a medialnym opisem rzeczywistości. Wyróżnione
zostaną główne źródła nieporozumień oraz napięć we wzajemnych kontaktach dziennikarzy oraz naukowców
i ekspertów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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zróżnicowanie podejść do analizy rzeczywistości
społecznej

W1

DKS_K2_W08,
DKS_K2_W09,
DKS_K2_W10,
DKS_K2_W11,
DKS_K2_W12

zaliczenie pisemne, esej

DKS_K2_U09,
DKS_K2_U10,
DKS_K2_U11

zaliczenie pisemne, esej

DKS_K2_K04

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
przygotować analizę konkretnego zjawiska
społecznego

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
określenia źródeł napięć w opisie rzeczywistości
pomiędzy nauką i mediami.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

80

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zrozumienie zjawisk społecznych - perspektywy opisu socjologicznego

W1, U1, K1

2.

Źródła informacji medialnej - rola eksperta a gatunki dziennikarskie

U1

3.

Interpretacje polskich podziałów i wydarzeń politycznych

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena poprawnego eseju prezentującego wyjaśnienia
wybranego problemu społecznego.
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Załącznik nr 208 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek:

ekonomia

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

5

Program

6

Efekty uczenia się

8

Plany studiów

10

Sylabusy

14
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

ekonomia

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Ekonomia i ﬁnanse

64%

Matematyka

13%

Nauki o zarządzaniu i jakości 7%
Językoznawstwo

6%

Nauki prawne

4%

Psychologia

3%

Informatyka

1%

Nauki socjologiczne

1%

Filozoﬁa

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek Ekonomia został utworzony w celu upowszechnienia i rozwoju podstawowej wiedzy i kompetencji w zakresie analizy
współczesnych gospodarek, które mogą znaleźć zastosowanie w pracy zawodowej, tworzeniu własnej działalności
gospodarczej, projektowaniu polityki gospodarczej na poziomie regionalnym i krajowym oraz w pracy naukowej
absolwentów. Przekazywane treści mogą również stanowić podstawę dla zaawansowanej i specjalistycznej edukacji w
zakresie ekonomii i ﬁnansów na studiach drugiego stopnia. Podstawowe moduły kształcenia odnoszą się do wiedzy z zakresu
mikroekonomii i makroekonomii, polityki gospodarczej oraz narzędzi analizy ekonomicznej. Należy wspomnieć, że obecnie
jest to jedyny tego typu kierunek studiów pierwszego stopnia oferowany na UJ, łączący teoretyczne podstawy
funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarek z umiejętnościami analitycznymi i praktycznymi.

Koncepcja kształcenia
Proces kształcenia studentów opiera się głównie na ciekawej ofercie dydaktycznej w zakresie modułów kształcenia. Jest ona
w pełni zgodna z założonymi efektami uczenia się, obejmującymi obszar wiedzy, umiejętności i kompetencji. Większość
modułów kształcenia odnosi się do dyscypliny ekonomii i ﬁnansów, ale są również bardzo przydatne elementy

Charakterystyka kierunku
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specjalistycznej wiedzy z matematyki, nauk o zarządzaniu oraz innych nauk prawnych, społecznych i humanistycznych.
Istotą koncepcji kształcenia jest dbanie o najwyższy poziom merytoryczny przekazywanych treści oraz ich dostosowanie do
zmieniających się potrzeb życia społeczno-gospodarczego i oczekiwań studentów wynikających ze zmieniającego się rynku
pracy, a także kształtowanie etycznych i odpowiedzialnych postaw w biznesie oraz uwrażliwienie na problematykę
zrównoważonego rozwoju gospodarczego. W tym zakresie koncepcja jest zgodna z ogólną misją kształcenia na UJ
zaprezentowaną w strategii rozwoju uczelni. Odnosi się ona w szczególności do dwóch celów głównych ujętych w strategii:
najwyższej jakości nauczania oraz skutecznego wpływu na otoczenie społeczne i gospodarcze.

Cele kształcenia
1. Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomii.
2. Absolwent będzie posiadał umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów ekonomicznych w
różnej skali oraz oceny wpływu otoczenia na te zjawiska.
3. Absolwent będzie posiadał najważniejsze kompetencje w zakresie planowania pracy indywidualnej i zespołowej oraz
komunikacji wyników pracy w formie pisemnej i ustnej, przy biegłej znajomości języka angielskiego.
4. Absolwent będzie świadom zasad etycznej postawy oraz społecznej odpowiedzialności w biznesie, w tym osobistej
odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i poza nim.
5. Absolwent będzie przygotowany do pracy na specjalistycznych stanowiskach związanych z ekonomią w sektorze
prywatnym i publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
6. Absolwent uzyska kwaliﬁkacje pierwszego stopnia i dyplom potwierdzający tytuł zawodowy licencjatu.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Procesy gospodarcze w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej wiążą się z potrzebą rozwoju kompetencji ich wnikliwej
i krytycznej analizy. Podtrzymanie rozwoju społeczno-gospodarczego i konkurencyjności międzynarodowej kraju i regionu
wymaga zdolności do tworzenia innowacyjnych i efektywnych ekonomicznie przedsiębiorstw oraz do sprawnej i kreatywnej
realizacji procesów biznesowych. Wymusza to nieustanne pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie
funkcjonowania przedsiębiorstw, gałęzi, jak i całej gospodarki narodowej i globalnej. W tym kontekście rośnie również
znaczenie instytucji sektora publicznego, szczególnie tych związanych z prowadzeniem polityki gospodarczej i badań
naukowych nad funkcjonowaniem gospodarki. Powyższe aspekty uzasadniają utworzenie kierunku i jednocześnie wskazują
na jego bardzo aktualne i praktyczne walory.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Zaproponowane efekty uczenia się są w pełni zgodne z przedstawionym powyżej zapotrzebowaniem społecznoekonomicznym. W zakresie wiedzy odnoszą się one przede wszystkim do poznania podstawowych prawidłowości
funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji, gospodarek narodowych i gospodarki światowej, analitycznych narzędzi
oceny przedsiębiorstwa i kierunków polityki gospodarczej. Obszar umiejętności dotyczy głównie praktycznego wykorzystania
tych narzędzi, szczególnie w konkteście danych statystycznych i ﬁnansowych. Z kolei kompetencje społeczne wskazują na
organizację pracy indywidualnej i zespołowej oraz przedsiębiorcze i odpowiedzialne podejście w praktyce zawodowej.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W jednostce prowadzone są badania w różnych obszarach ekonomii i ﬁnansów, a w szczególności w zakresie:
makroekonomii, ekonomii innowacji, ﬁnansów międzynarodowych oraz społecznych i instytucjonalnych uwarunkowań
gospodarowania. Kierunki badań rozwijane w ostatnich latach w tych obszarach to: 1) teoria wzrostu i rozwoju
gospodarczego, porównawcze studia gospodarek, modelowanie cyklu koniunkturalnego; 2) studia determinant
innowacyjności w ujęciu sektorowym i regionalnym, konkurencyjność międzynarodowa, globalizacja produkcji; 3) globalizacja
ﬁnansów, stabilność międzynarodowego systemu ﬁnansowego; 4) nierówności społeczne, ekonomia opieki, analizy czasu
pracy. Dorobek naukowy w ww. obszarach potwierdzony jest licznymi publikacjami, realizacją grantów oraz rozwojem
wyspecjalizowanych zespołów badawczych.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Przedstawione główne kierunki badań naukowych zostały też odzwierciedlone w efektach uczenia się oraz proponowanych
szczegółowych modułach kształcenia. Do najważniejszych modułów kształcenia w tym kontekście można zaliczyć:
mikroekonomię, podstawy makroekonomii, politykę gospodarczą i politykę społeczną, międzynarodowe stosunki
gospodarcze, ekonometrię, ﬁnanse publiczne, podstawy ﬁnansów i rynki ﬁnansowe. Wymienione obszary działalności
dydaktycznej mają pokrycie w prowadzonych badaniach własnych poszczególnych pracowników oraz ich publikacjach
naukowych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Pomieszczenia dydaktyczne wyposażono w sprzęt audiowizualny i multimedialny umożliwiający różne formy prezentacji
wiedzy i komunikacji ze studentami. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt jest standardem. W planie studiów przewidziano
część modułów kształcenia, w ramach których zajęcia odbywają się również w pracowniach komputerowych na
specjalistycznym oprogramowaniu. Dotyczy to w szczególności modułów kształcenia związanych z analizą danych
ﬁnansowych. Do dyspozycji studentów jest wydziałowa biblioteka, której zasoby wspierają proces kształcenia studentów.
Charakter księgozbioru jest adekwatny dla kierunku studiów. Obejmuje on prace polskich i zagranicznych autorów,
monograﬁe, prace zbiorowe, czasopisma, materiały i opracowania naukowe - w postaci tradycyjnej i cyfrowej.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0311

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program studiów obejmuje 6 semestrów. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia
fakultatywne zaczynają się w 4 semestrze. Najważniejsze obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do
podstaw teorii ekonomii, narzędzi analiz ekonomicznych oraz kluczowych procesów w historii gospodarczej i we
współczesnych gospodarkach. Program studiów obejmuje również podstawowe moduły z pokrewnych nauk społecznych,
humanistycznych i prawnych, których treści nawiązują do zjawisk gospodarczych. W programie znajdują się także moduły
specjalistyczne, przedstawiające wybrane kluczowe aspekty analizy ekonomicznej na poziomie średniozaawansowanym.
Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w
pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

188

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

powyżej 94

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

12

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

44

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

4

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

15

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1944

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
W ramach programu zajęć przewidziane są praktyki zawodowe w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin. Celem praktyk
zawodowych jest umożliwienie studentom zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w toku zajęć oraz
praktyczne przygotowanie do aktywności zawodowej na rynku pracy. Praktyki są odbywane w trakcie drugiego roku studiów,
a ich miejsce wybiera student, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz zawodowymi, przy uwzględnieniu
efektów uczenia się zaplanowanych dla kierunku studiów.

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu
dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

EKO_K1_W01

Absolwent zna i rozumie charakter ekonomii jako dyscypliny nauki, jej zakres i
ograniczenia, jej relacje z innymi naukami społecznymi, możliwości wykorzystania
wybranych podejść metodycznych z innych dyscyplin nauki

P6U_W, P6S_WG

EKO_K1_W02

Absolwent zna i rozumie kluczowe zasady i koncepcje teorii ekonomii w zakresie
mechanizmów i procesów gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

EKO_K1_W03

Absolwent zna i rozumie podstawowe atrybuty i modele funkcjonowania
przedsiębiorstwa oraz innych organizacji należących do sektora prywatnego oraz
sektora publicznego

P6U_W, P6S_WG

EKO_K1_W04

Absolwent zna i rozumie istotę i główne uwarunkowania funkcjonowania oraz procesy
rozwoju gospodarki narodowej, a także instytucje i organizacje wchodzące w skład tej P6U_W, P6S_WG
gospodarki

EKO_K1_W05

Absolwent zna i rozumie podstawowe instrumenty i rodzaje polityki gospodarczej
państwa oraz ich ocenę na gruncie różnych szkół teorii ekonomii

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

EKO_K1_W06

Absolwent zna i rozumie najważniejsze uwarunkowania procesów ekonomicznych, w
wymiarze kulturowym, prawno-instytucjonalnym i środowiskowym, wraz z
odniesieniami do historii gospodarczej

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

EKO_K1_W07

Absolwent zna i rozumie ważniejsze procesy prowadzące do integracji gospodarek na
szczeblu ponadnarodowym i podstawowe relacje między gospodarkami narodowymi
a gospodarką globalną

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

EKO_K1_W08

Absolwent zna i rozumie pieniężny i ﬁnansowy wymiar procesów gospodarowania
oraz funkcjonowanie krajowych i międzynarodowych rynków ﬁnansowych

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

EKO_K1_W09

Absolwent zna i rozumie ﬁlozoﬁczny i etyczny wymiar procesów gospodarowania

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

EKO_K1_W10

Absolwent zna i rozumie najważniejsze zasady metodologii ekonomii oraz narzędzia
badań ekonomicznych

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

Kod

Treść

PRK

EKO_K1_U01

Absolwent potraﬁ krytycznie analizować zjawiska i procesy gospodarcze,
rozwiązywać dylematy ekonomiczne i formułować własne stanowisko

P6U_U

EKO_K1_U02

Absolwent potraﬁ analizować funkcjonowanie gospodarki narodowej i oceniać
potencjalne konsekwencje różnych działań z zakresu polityki gospodarczej

P6U_U, P6S_UW

EKO_K1_U03

Absolwent potraﬁ wykonać analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa, w wymiarze
ﬁnansowym i biznesowym

P6U_U, P6S_UW

EKO_K1_U04

Absolwent potraﬁ wyszukiwać i dobierać adekwatne do analizowanego problemu
źródła danych o charakterze ilościowym i jakościowym

P6U_U, P6S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

EKO_K1_U05

Absolwent potraﬁ wykorzystywać wybrane techniki i narzędzia stosowane w naukach
ekonomicznych w celu zrozumienia i interpretacji zjawisk gospodarczych, dokonać
krytycznej analizy i syntezy danych ekonomicznych

P6U_U, P6S_UW

EKO_K1_U06

Absolwent potraﬁ interpretować i posługiwać się podstawowymi przepisami prawa
oraz normami i zasadami obowiązującymi w naukach ekonomicznych

P6S_UW

EKO_K1_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować typowe prace pisemne o charakterze
naukowym bądź prezentacje dotyczące zdarzeń gospodarczych w języku polskim i
obcym

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

EKO_K1_U08

Absolwent potraﬁ przygotować ustne wypowiedzi dotyczące zarówno bieżących, jak
również hipotetycznych wydarzeń gospodarczych, posługiwać się formalną
terminologią ekonomiczną w języku polskim i obcym

P6S_UK

EKO_K1_U09

Absolwent potraﬁ rozwiązywać złożone problemy ekonomiczne w ramach pracy
indywidualnej i grupowej, planować podział zadań i organizować pracę małego
zespołu

P6S_UO

EKO_K1_U10

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i realizować kierunki własnego rozwoju w
zawodzie ekonomisty, rozwijać własne zainteresowania w zakresie nauk
ekonomicznych, poszerzać własne kwaliﬁkacje zawodowe

P6S_UU

EKO_K1_U11

Absolwent potraﬁ porozumiewać się w języku obcym w zakresie właściwym dla
kierunku, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

EKO_K1_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
ekonomicznych, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z rozwiązaniem
problemu

P6S_KK

EKO_K1_K02

Absolwent jest gotów do przyjęcia odmiennych punktów widzenia oraz oceny różnych
konﬂiktowych wartości w sporach o kierunki działania przedsiębiorstwa, innej
organizacji lub gospodarki narodowej

P6S_KK

EKO_K1_K03

Absolwent jest gotów do do podjęcia pracy zespołowej, inicjowania współpracy i
samoorganizacji na rzecz interesu publicznego

P6S_KO

EKO_K1_K04

Absolwent jest gotów do wykorzystywania zdobytej wiedzy, działania
przedsiębiorczego i innowacyjnego oraz kierowania się przesłankami racjonalnego
gospodarowania

P6S_KO

EKO_K1_K05

Absolwent jest gotów do określenia podstawowych potrzeb związanych z
powierzonym zadaniem oraz wskazania czynności, które muszą zostać wykonane

P6U_K, P6S_KO

EKO_K1_K06

Absolwent jest gotów do określenia hierarchii wartości odnoszącej się do
realizowanych obowiązków zawodowych i do kierowania się tymi wartościami, do
przestrzegania zasad etyki zawodowej

P6U_K, P6S_KO,
P6S_KR

EKO_K1_K07

Absolwent jest gotów do zajęcia stanowiska w przypadku wątpliwości związanych z
realizowanymi zadaniami, zwrócenia się o radę do eksperta lub przełożonego

P6U_K

EKO_K1_K08

Absolwent jest gotów do uczestnictwa w realizacji projektów, w tym adaptacji do
wymagań związanych z pracą w grupie

P6S_KO

EKO_K1_K09

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny działań własnych oraz zespołów i
organizacji, w których uczestniczy

P6U_K, P6S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Matematyka zaawansowana

60

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Mikroekonomia

50

5,0

zaliczenie

O

Podstawy prawa gospodarczego

30

4,0

egzamin

O

Podstawy psychologii

30

3,0

egzamin

O

Technologie informacyjne

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Historia gospodarcza

45

4,0

egzamin

O

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem

45

4,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Socjologia organizacji - wprowadzenie

30

3,0

zaliczenie

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Matematyka zaawansowana

60

5,0

egzamin

O

Statystyka opisowa

60

6,0

egzamin

O

Mikroekonomia

50

5,0

egzamin

O

Rachunek prawdopodobieństwa

45

5,0

egzamin

O

Rachunkowość ﬁnansowa

60

6,0

egzamin

O

Analiza ekonomiczna

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ochrona własności intelektualnej

10

1,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy makroekonomii

50

5,0

zaliczenie

O

Polityka społeczna

30

4,0

egzamin

O

Polityka gospodarcza

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Podstawy ﬁlozoﬁi

30

3,0

egzamin

O

Statystyka matematyczna - podstawy

50

5,0

egzamin

O

Podstawy ﬁnansów

60

5,0

egzamin

O

Bankowość

60

4,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ekonometria

50

5,0

egzamin

O

Podstawy makroekonomii

50

5,0

egzamin

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Praktyka zawodowa

120

4,0

zaliczenie

O

Finanse publiczne

30

3,0

egzamin

O

Ekonomia integracji europejskiej

30

3,0

egzamin

F

Podstawy ubezpieczeń

30

3,0

egzamin

F

Zarządzanie międzynarodowe

30

3,0

egzamin

F

Prawo międzynarodowe

30

3,0

zaliczenie

F

Nadzór korporacyjny

20

2,0

zaliczenie

F

Podstawy prawa podatkowego

15

2,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

30

4,0

egzamin

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Język obcy II (do wyboru)

30

-

zaliczenie

O

Rynki ﬁnansowe

30

4,0

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe

30

2,0

zaliczenie

O

Marketing międzynardowy

30

3,0

egzamin

F

Instytucje międzynarodowe

30

4,0

zaliczenie

F

Modele przedsiębiorstwa

30

3,0

egzamin

F

Systemy innowacji

30

3,0

egzamin

F

Podstawy metodyki badań naukowych

30

4,0

zaliczenie

F

Finanse przedsiębiorstw

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot

Plany studiów
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Semestr 6
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język angielski

30

8,0

egzamin

O

Język obcy II (do wyboru)

30

4,0

egzamin

O

Gospodarka regionalna

30

4,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

30

8,0

zaliczenie

O

Podstawy ﬁnansów międzynarodowych

30

3,0

zaliczenie

F

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

20

3,0

zaliczenie

F

Inwestycje ﬁnansowe

30

3,0

zaliczenie

F

Giełdy i transakcje giełdowe

30

3,0

egzamin

F

Trening asertywności

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konkurencyjność gospodarek

30

3,0

zaliczenie

Przedmiot

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Matematyka zaawansowana
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.130.620a65e0504c6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu: podstaw algebry liniowej, analizy matematycznej jednej i wielu zmiennych oraz
podstaw równań różniczkowych zwyczajnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znaczenie matematyki w ekonomii.

EKO_K1_W01,
EKO_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

student zna podstawy rachunku różniczkowego
i całkowego funkcji jednej zmiennej i elementy
rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych.

EKO_K1_W01,
EKO_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3

student zna wybrane pojęcia algebry liniowej.

EKO_K1_W01,
EKO_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać w praktyce poznane metody i teorie
matematyczne.

EKO_K1_U05

zaliczenie

U2

wykonać podstawowe operacje na macierzach,
rozwiązać układ równań, obliczyć pochodną funkcji,
zbadać przebieg zmienności funkcji, obliczyć całkę
nieoznaczoną i oznaczoną funkcji, rozwiązać proste
równania różniczkowe zwyczajne.

EKO_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania zdobytej wiedzy z matematyki
w konkretnych problemach ekonomicznych.

EKO_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

K2

krytycznej oceny posiadanej wiedzy z matematyki
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z rozwiązaniem problemu.

EKO_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

konsultacje

35

przygotowanie do sprawdzianu

11

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
121

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

11

konsultacje

35

przygotowanie do egzaminu

5

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
129

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Liczby zespolone (podstawowe własności algebraiczne, pierwiastkowanie,
potęgowanie, interpretacja geometryczna liczb zespolonych).

W1, W3, U1, U2, K1, K2

2.

Elementy algebry liniowej (dodawanie, mnożenie i odwracanie macierzy,
rozwiązywanie układów równań liniowych).

W1, W3, U1, U2, K1, K2

3.

Pojęcie ciągu liczbowego, podstawowe operacje na ciągach, granica ciągu, szeregi
liczbowe.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Ciągłość i pochodna funkcji, własności pochodnej i jej zastosowania.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Ekstrema funkcji, badanie przebiegu zmienności funkcji.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Całka nieoznaczona i oznaczona, ich zastosowania.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Podstawowe typy równań różniczkowych zwyczajnych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Podstawowe własności funkcji wielu zmiennych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Ekstrema funkcji wielu zmiennych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie wykładu w pierwszym semestrze odbywa się na podstawie
obecności (co najmniej 50%) oraz oceny z ćwiczeń.

wykład

zaliczenie

ćwiczenia

Podstawą zaliczenia ćwiczeń są w głównej mierze wyniki kolokwiów
zaliczenie na ocenę pisemnych odbywających się co najmniej 2 razy w semestrze. Dodatkowy
wpływ na ocenę końcową z ćwiczeń ma również aktywność na zajęciach.

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.
Na ocenę końcową przedmiotu składa się: 60% oceny z egzaminu
pisemnego, 20% oceny z ćwiczeń z I semestru i 20% oceny z ćwiczeń z II
semestru.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Podstawą zaliczenia ćwiczeń są w głównej mierze wyniki kolokwiów
zaliczenie na ocenę pisemnych odbywających się co najmniej 2 razy w semestrze. Dodatkowy
wpływ na ocenę końcową z ćwiczeń ma również aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw matematyki w zakresie szkoły średniej

Sylabusy
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Mikroekonomia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.130.5cb87aa558ea1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 20

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie mikroekonomii, podstawowymi pojęciami ekonomicznymi.
Przekazanie wiedzy z zakresu narzędzi analizy mikroekonomicznej. Kształtowanie umiejętności krytycznego
myślenia poprzez odnoszenie wiedzy teoretycznej do zjawisk gospodarczych zachodzących na poziomie
poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

charakter ekonomii jako dyscypliny nauki oraz
funkcjonowanie systemów gospodarczych

EKO_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2

zasady i koncepcje teorii ekonomii w zakresie
mechanizmów i procesów gospodarczych w skali
mikroekonomicznej

EKO_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3

modele funkcjonowania przedsiębiorstwa,
gospodarstwa domowego oraz struktur rynkowych

EKO_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie

EKO_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie, aktywny
udział w dyskusjach w
trakcie wykładu

EKO_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, esej,
zaliczenie, aktywny
udział w dyskusjach w
trakcie wykładu

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

opisać, krytycznie analizować i interpretować
zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi
modelowych i metod analitycznych właściwych
mikroekonomii

U2

wykorzystywać wybrane narzędzia stosowane
w naukach ekonomicznych w celu zrozumienia
i interpretacji zjawisk gospodarczych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz kierowania się
przesłankami racjonalnego gospodarowania

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
125

ECTS
5.0
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Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

konsultacje

15

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie eseju

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ekonomii. Charakter ekonomii jako dyscypliny nauki. Ekonomia
pozytywna i normatywna. Mikroekonomia i makroekonomia.

W1

2.

Narzędzia analizy ekonomicznej.

U1, U2

3.

Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru. Racjonalne gospodarowanie.
Rzadkość dóbr a wybory ekonomiczne. Koszt alternatywny.

K1

4.

Krzywa możliwości produkcyjnych.

U1, U2, K1

5.

Rodzaje systemów gospodarczych 1. Gospodarka rynkowa i mieszana.

W1, K1

6.

Rodzaje systemów gospodarczych 2. Gospodarka kierowana.

W1, K1

7.

Teoria rynku 1. Popyt, podaż i cena. Równowaga rynkowa. Prawa rynku.
Determinanty zmian popytu i podaży. Cena minimalna i cena maksymalna.

W2, U1, U2, K1

8.

Teoria rynku 2. Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana). Klasyﬁkacja
dóbr. Elastyczność podaży.

W2, U1, U2, K1

9.

Teoria konsumenta 1. Założenia teorii użyteczności. Model konsumenta (krzywa
obojętności, linia budżetowa).

W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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10.

Teoria konsumenta 2. Punkt równowagi konsumenta.

W3, U1, U2, K1

11.

Teoria konsumenta 3. Efekt substytucyjny i dochodowy.

W3, U1, U2, K1

12.

Teoria produkcji 1. Przedsiębiorstwo (cel, funkcje, rodzaje, składniki).
Przedsiębiorczość.

W3, U1, U2, K1

13.

Teoria produkcji 2. Proces produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy.
Prawo malejących przychodów.

W3, U1, U2, K1

14.

Teoria produkcji 3. Utarg całkowity i krańcowy. Koszt całkowity i krańcowy. Zysk.
Optimum ekonomiczne i techniczne przedsiębiorstwa.

W3, U1, U2, K1

15.

Teoria produkcji 4. Pojęcie i klasyﬁkacja kosztów. Koszty w krótkim i długim
okresie. Koszty stałe i zmienne. Koszt krańcowy, przeciętny i całkowity. Korzyści
skali.

W3, U1, U2, K1

16.

Teoria produkcji 5. Decyzje producenta w krótkim i długim okresie czasu. Zysk
ekonomiczny i normalny.

W3, U1, U2, K1

17.

Teoria produkcji 6. Izokoszta i izokwanta, optimum producenta, ścieżka ekspansji
produkcji.

W3, U1, U2, K1

18.

Teoria produkcji 7. Źródła ﬁnansowania działalności przedsiębiorstw.

W3, K1

19.

Teoria produkcji 8. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

W3

20.

Struktury rynkowe 1. Rodzaje struktur rynkowych.

W3, K1

21.

Struktury rynkowe 2. Konkurencja doskonała. Monopol.

W3, U1, U2, K1

22.

Struktury rynkowe 3. Oligopol. Konkurencja monopolistyczna.

W3, U1, U2, K1

23.

Rynki czynników produkcji 1. Rynek pracy. Równowaga na rynku pracy. Płaca
minimalna. Renta ekonomiczna i dochód transferowy.

U1, U2, K1

24.

Rynki czynników produkcji 2. Rynek kapitału. Równowaga na rynku kapitału.
Wartość zaktualizowana.

U1, U2, K1

25.

Państwo w gospodarce 1. Podmioty gospodarcze. Ruch okrężny.

W1, W2, K1

26.

Państwo w gospodarce 2. Wpływ wydatków państwa i podatków na produkcję.

W2, U1, U2, K1

27.

Państwo w gospodarce 3. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W2, W3, K1

28.

Państwo w gospodarce 4. Efektywność.

W2, K1

29.

Niepewność i ryzyko w gospodarce.

W2, K1

30.

Wymiana z zagranicą. Unia Europejska, rynek wewnątrzwspólnotowy.

W2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

Warunkiem jest zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z analizy danych oraz piszą
kolokwium.

Sylabusy
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Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, esej, aktywny udział w
dyskusjach w trakcie wykładu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Studenci wykonują zadanie zaliczeniowe z
analizy danych oraz piszą kolokwium.

Sylabusy
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Podstawy prawa gospodarczego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.110.5cc034516e9df.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna i identyﬁkuje różnice między
podstawowymi typami systemów gospodarczych,
rozumiejąc charakter ekonomii i jej relacje z innymi
naukowam społecznymi tym naukami prawnymi.

EKO_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

student rozumie relacje między podmiotami
gospodarczymi oraz między podmiotami
gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi
tworzącymi ich otoczenie w skali krajoweji
międzynarodowej oraz rozumie podstawowe modele
funkcjonowania przedstębiorstwa i innych organizacji.

EKO_K1_W03

zaliczenie pisemne

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować wybrane przyczyny, kierunki oraz siły
procesów gospodarczych, analizować zjawiska
i procesy gospodarcze.

EKO_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

podejmować proste decyzje w obszarach działalności
gospodarczej oraz analizować funkcjonowanie
przedsiębiorstwa w wymiarze biznesowym
i ﬁnansowym.

EKO_K1_U03

zaliczenie pisemne

K1

student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy
i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
EKO_K1_K01
dokształcania sięi rozwoju zawodowego, będąc
gotowym do krytycznej oceny wiedzy.

zaliczenie pisemne

K2

określić podstawowe potrzeby związane
z powierzonym zadaniem oraz wskazać czynności,
które muszą zostać wykonane a także nadaje im
znaczenie, będąc gotowym do wykorzystywania
zdobytej wiedzy, działania przedsiębiorczego
i innowacyjnego oraz kierowania się przesłankami
racjonalnego gospodarowania.

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

EKO_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

uczestnictwo w egzaminie

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Zagadnienia ogólne
2. Pojęcia podstawowe (gospodarka, rynek, system gospodarczy, podstawy
ingerencji państwa w gospodarkę, ustrój gospodarczy)
3. Funkcje administracji gospodarczej i jej struktura
4. Narodowy Bank Polski
5. Pojęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa.
6. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej
7. Spółki
8. Prawne instrumenty ochrony konkurencji i konsumentów

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie testu końcowego
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Podstawy psychologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.110.620a660632381.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychologii ogólnej.

C2

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych mechanizmów funkcjonowania człowieka w ramach najważniejszych
koncepcji i teorii psychologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów
psychologicznych kierujących zachowaniem człowieka, EKO_K1_W09
jego emocjonalnością oraz procesami poznawczymi.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada elementarne umiejętności przewidywania
zachowań ludzi w typowych sytuacjach oraz analizy
wybranych motywów tych zachowań.

EKO_K1_U10

egzamin pisemny

EKO_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności
interpersonalnych oraz samodzielnego zdobywania
i doskonalenia wiedzy z zakresu elementarnej
psychologii.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
86

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do psychologii – kierunki we współczesnej psychologii; powiązanie
psychologii z innymi dziedzinami nauki, metody badawcze stosowane w
psychologii, cele psychologii.

W1, U1, K1

2.

Metody badawcze stosowane w psychologii

W1, U1, K1

3.

Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej – percepcja, pamięć,
uwaga, myślenie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów.

W1, U1, K1

4.

Inteligencja – pojęcie inteligencji i ilorazu inteligencji; struktura inteligencji;
czynniki rozwoju intelektualnego; inteligencja a wiek; inne rodzaje inteligencji.

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

Emocje i motywacje – teoria Jamesa-Langego; obszary mózgu związane z
emocjami; emocje podstawowe a emocje wtórne wg Plutchicka; hierarchiczna
teoria potrzeb wg Maslowa.

W1, U1, K1

6.

Osobowość i temperament – pojęcie osobowości i temperamentu; pierwsze
koncepcje osobowości – Hipokrates; psychodynamiczne koncepcje osobowości;
Dwuczynnikowa teoria osobowości Eysencka; Teoria „Wielkiej Piątki”.

W1, U1, K1

7.

Elementy psychologii rozwojowej – rozwój człowieka w ciągu całego swojego życia
na poziomie: ﬁzycznym, emocjonalnym, poznawczym i społecznym.

W1, U1, K1

8.

Elementy psychopatologii – sposoby rozumienia nienormalności; wybrane
zaburzenia psychiczne – depresja, depresja dwubiegunowa, fobia, schizofrenia,
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne; sposoby leczenia.

W1, U1, K1

9.

Elementy psychologii społecznej – deﬁnicja psychologii społecznej; teoria
dysonansu poznawczego L. Festingera; konformizm – eksperyment Ascha; siła
autorytetu – eksperyment Milgrama; społeczne uczenie się a agresja; stereotypy i
uprzedzenia.

W1, U1, K1

10.

Wybrane zagadnienia z psychologii ekonomicznej – oczekiwanie ekonomiczne i
zachowania inwestycyjne, psychologia pieniądza; dobrostan psychiczny; teoria
perspektywy Kahnemana i Tverskiego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin w formie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Technologie informacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.110.5cab0675a3815.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z informacjami z zakresu podstaw obsługi komputerów oraz pracy w Sieci.

C2

Przekazanie wiedzy i przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu praktycznego wykorzystywania edytorów tekstów
(WORD), arkuszy kalkulacyjnych (EXCEL) oraz programów do tworzenia prezentacji (m.in. POWER POINT).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe zasady obsługi komputerów i pracy
w Sieci.

EKO_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W2

zasady wykorzystania odpowiedniego
oprogramowania do realizacji określonych zadań,
takich jak np. przygotowanie prezentacji, raportu lub
projektu badawczego, dysertacji, itp.

EKO_K1_W10

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać w stopniu średniozaawansowanym
edytytor tekstów Word.

EKO_K1_U05,
EKO_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystać w stopniu średniozaawansowanym
edytytor tekstów arkusz kalkulacyjny Excel.

EKO_K1_U03,
EKO_K1_U05,
EKO_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U3

wykorzystać w stopniu średniozaawansowanym
program do tworzenia prezentacji Power Point.

EKO_K1_U05,
EKO_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stosowania i rozwijania nabytych kompetencji
z zakresu obsługi komputerów i pracy w Sieci oraz
wykorzystania odpowiedniego oprogramowania.

EKO_K1_K04,
EKO_K1_K09

zaliczenie na ocenę

K2

podejmowania współpracy z przedstawicielami innych
obszarów funkcjonalnych w typowych sytuacjach
zawodowych, związanych z wykorzystaniem sprzętu
komputerowego, Sieci i oprogramowania.

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K03,
EKO_K1_K05,
EKO_K1_K08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

konsultacje

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podstawowe pojęcia z obszaru technologii informacyjnych.
Urządzenia i sprzęt komputerowy.
Oprogramowanie komputerów.
Systemy operacyjne.
Sieci komputerowe.
Bezpieczeństwo i regulacje prawne związane z wykorzystaniem technologii
informacyjnych.

W1, K1, K2

2.

Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym.
Wprowadzanie i formatowanie danych.
Sortowanie i ﬁltrowanie danych.
Operacje na danych - formuły zawierajace funkcje.
Prezentacja danych - tworzenie wykresów.

W2, U2, K1, K2

3.

Podstawy pracy w edytorze tekstów.
Formatowanie dokumentów.
Praca w trybie edycji i recenzji.
Odwołania - przypisy, spisy treści, spisy rysunków i tabel.
Korespondencja seryjna.

W2, U1, K1, K2

4.

Podstawy pracy w programach do tworzenia prezentacji.
Nowoczesne metody prezentowania treści.
Przegląd wybranych programów i narzędzi graﬁki menedżerskiej i prezentacyjnej.

W1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzykanie pozytywnej oceny (na podstawie średniej) z kolokwiów
zaliczeniowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymagania wstępne: podstawowa znajomość obsługi komputera i Internetu.

Sylabusy
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Historia gospodarcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.110.5cc034518b181.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem realizowanym przez przedmiot Historia gospodarcza jest przekazanie wiedzy z zakresu ważniejszych
determinantów rozwoju gospodarczego w przeszłości, warunków i czynników kształtujących gospodarkę jako
system, a także wykształcenie umiejętności łączenia przebiegu realnych procesów gospodarczych z myślą i teorią
ekonomiczną oraz wskazywania na rozbieżności między teorią a praktyką gospodarczą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i identyﬁkuje różnice między
podstawowymi typami systemów gospodarczych.

EKO_K1_W01,
EKO_K1_W02

egzamin pisemny

W2

Zna istotę i główne uwarunkowania funkcjonowania
gospodarki narodowej oraz podstawowe procesy
rozwoju tej gospodarki.

EKO_K1_W04

egzamin pisemny

W3

Zna podstawowe relacje między gospodarkami
narodowymi a gospodarką globalną.

EKO_K1_W07

egzamin pisemny

W4

Zna podstawowe uwarunkowania decydujące
o zróżnicowaniu gospodarek oraz ważniejszych
procesach powodujących występowanie nierównowag
między państwami.

EKO_K1_W01,
EKO_K1_W04

egzamin pisemny

W5

Rozpoznaje ekonomię jako część nauk społecznych,
o wspólnych wartościach i metodach badawczych.

EKO_K1_W01

egzamin pisemny

W6

Zna i rozumie najważniejsze uwarunkowania procesów
ekonomicznych, w wymiarze kulturowym, prawnoinstytucjonalnym i środowiskowym, wraz
z odniesieniami do historii gospodarczej.

EKO_K1_W06

egzamin pisemny

U1

Student_ka potraﬁ interpretować podstawowe
zjawiska i procesy ekonomiczne a także wyciągać
wnioski uogólniające. Wyciągając wnioski
współcześnie potraﬁ uwzględnić uwarunkowania
przebiegu danych procesów w przeszłości.

EKO_K1_U01

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

Wykorzystuje w badaniach historycznych wybrane
techniki i narzędzia stosowane w naukach
ekonomicznych w celu zrozumienia i interpretacji
zjawisk gospodarczych.

EKO_K1_U05

egzamin pisemny

U3

Potraﬁ analizować wybrane przyczyny, kierunki oraz
siły procesów gospodarczych.

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

U4

Potraﬁ dokonać pisemnego opisu, analizy
i interpretacji podstawowych zjawisk oraz procesów
gospodarczych w przeszłości.

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U02,
EKO_K1_U10

egzamin pisemny

K1

Student_ka zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy
EKO_K1_K01,
i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
EKO_K1_K02
dokształcania się i rozwoju zawodowego.

egzamin pisemny,
prezentacja

K2

Rozumie znaczenie konieczności podziału zadań
i realizowanych funkcji oraz dostrzega zalety pracy
zespołowej.

EKO_K1_K03

egzamin pisemny,
prezentacja

K3

Jest otwarty_a na samodzielne poszerzanie kwaliﬁkacji
zawodowych, w przekonaniu, że znajomość przeszłości
pozwala lepiej zrozumieć teraźniejszość, a nawet
przewidzieć przyszłość.

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K02,
EKO_K1_K04,
EKO_K1_K09

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
45
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

16

przygotowanie do egzaminu

18

uczestnictwo w egzaminie

1

konsultacje

30

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

WPROWADZENIE. Historia gospodarcza jako nauka - wyodrębnienie się dyscypliny
i jej rozwój. Szkoły badawcze: Annales, New Economic History. Ośrodki badawcze
w Polsce. Przedmiot historii gospodarczej. Związek historii gospodarczej z
ekonomią. Periodyzacja procesu dziejowego.

W5, W6, U3, K3

2.

WZROST GOSPODARCZY, ROZWÓJ, POSTĘP. Miary wzrostu gospodarczego, ich
wady i ograniczenia. Światowy rozkład dochodu. Nierówności w dystrybucji
W2, W3, W6, U3, K3
dochodu w świecie. Starożytność, Średniowiecze - podstawy gospodarcze wzrostu,
przyczyny kryzysu.

3.

GOSPODARKA RYNKOWA JAKO SYSTEM EKONOMICZNY. Gospodarka naturalna a
gospodarka rynkowa. Warunki powstania gospodarki rynkowej jako systemu
ekonomicznego. Modele systemów ekonomicznych.

W1, W2, U1, U3, K1

4.

GENEZA GOSPODARKI RYNKOWEJ. Budowanie rynku światowego (1450-1750).
Średniowiecze - ogólna charakterystyka epoki. Znaczenie wielkich odkryć
geograﬁcznych dla Europy. Akumulacja kapitałów. Przemysł - organizacja o
technika. Dysproporcje w rozwoju gospodarczym Europy - dualizm agrarny
Europy. Rewolucja cen (inﬂacja monetarna).

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U4, K1, K3

5.

MERKANTYLIZM W TEORII I W PTRAKTYCE GOSPODARCZEJ. Myśl ekonomiczna "bulionizm". Koncepcje rozwiniętego merkantylizmu. Merkantylizm w polityce
gospodarczej pańsw. Merkantylizm magnacki w Polsce.

W1, W2, W4, U1, U2, U4,
K2, K3

6.

POCZĄTKI NOWOCZESNEGO PRZEMYSŁU. Przewrót przemysłowy w Anglii
(1760-1830) - istota i przesłanki "rewolucji przemysłowej" (spór wokół terminu).
Kierunki przemian. Skutki przemian.

W2, W4, U1, U2, U4, K1

7.

LIBERALIZM GOSPODARCZY (w teorii i w polityce gospodarczej). Myśl polityczna
Oświecenia. Przemiany polityczne i społeczne w Europie i w Ameryce
(1750-1870). Liberalna myśl ekonomiczna: Fizjokraci, Angielska ekonomia
klasyczna. Przeciwnicy liberalizmu handlowego. Myśl socjalistyczna. Liberalizm w
praktyce gospodarczej - przejawy protekcjonizmu w polityce gospodarczej.

W2, W4, W5, U2, U3, U4,
K1, K3

8.

GOSPODARKA ŚWIATOWA 1870-1914 (kapitalizm monompolistyczny). Źródła
monopolu, rodzaje monopoli. Cechy kapitalizmu monopolistycznego. Światowy
Produkt Krajowy Brutto w l. 1870-1913. Stare i nowe mocarstwa - udział w
światowym wzroście gospodarczym.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K2, K3

Sylabusy
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I WOJNA ŚWIATOWA (Gospodarcze skutki pokoju). Cechy gospodarki wojennej.
Gospodarcze skutki wojny. Powojenna dezintegracja gospodarki światowej –
gospodarcze skutki pokoju. Problem zadłużenia. Inﬂacja w powojennej Europie;
reformy walutowe. Gospodarka radziecka.

9.

WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY 1929-1933. Stablizacja i ożywienie gospodarcze
lat 1926-1929. Zmiany cen, wielkości produkcji i zatrudnienia w latach
1929-1933. Kryzyzys w Polsce. Przyczyny długotrwałości i ostrości kryzysu w
Polsce.

10.

WYCHODZENIE Z KRYZYSU. Metody "nakręcania" koniunktury - trzy podstawowe
modele. Polityka deﬂacyjna w Polsce. Polskie plany inwestycyjne z lat 1936-1939 przejaw nowej polityki gospodarczej. Myślekonomiczna - zmiana paradygmatu.
11.

W1, W5, U1, U3, U4, K1,
K2

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, U3, U4, K1, K2

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U4, K2, K3

12.

II WOJNA ŚWIATOWA. Pierwsza a druga wojna światowa. Bilans ekonomiczny
"wojny narodów". Powojenna odbudowa - dążenia do wypracowania nowego
światowego ładu gospodarczego. Gospodarka państw kapitalistycznych - "złota
era" w rozwoju kapitalizmu. Problemy gospodarcze państw "rozwijających się".

W1, W2, W5, U1, U3, K1,
K2

13.

ROZWÓJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ W LATACH 70. i 80. XX wieku (wybrane
problemy). Kryzys walutowy i energetyczny. Zjawisko staglacji. Zwrot w stronę
koncepcji liberalnych. Thatcheryzm i reaganomika. Problem zadłużenia. "Oﬁary"
pułapki zadłużenia.

W1, W2, W3, U3, U4, K2,
K3

14.

SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTW REALNEGO SOCJALIZMU uschyłku XX wieku.
Cechy systemu. Rozpad systemu. Przekształcenia polskiej gospodarki po 1989
roku. Realizacja planu stabilizacyjnego - terapia szokowa czy szok bez terapii?

W1, W4, W5, U3, K2, K3

15.

ZMIANY STRUKTURALNE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ w ostatniej dekadzie XX w.
Procesy integracji i globalizacji w gospodarce światowej. Liberalizacja rynków
ﬁnansowych; kryzysy ﬁnansowe. Rozkład dochodu w świecie.

W1, W3, W4, W5, W6,
U1, U2, U3, U4, K1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin składa się z trzech części; 1. Część testowa (test
wielokrotnego wyboru), 2. Uzupełnienie tekstu, 3. Część opisowa.
Punktacja w części pierwszej: od 0 do 3 pkt., w części drugiej: od
0 do 2 pkt., w części trzeciej: od 0 do 6 pkt. Warunek zaliczenia
przedmiotu: 50% plus 1 pkt. z sumy punktów. Czas odpowiedzi
na pytania - 30 minut.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wykład odbywa się w I semestrze. Liczba godzin - 45.

Sylabusy
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Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.110.620a662f6bdae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia, deﬁnicje i idee występujące
w teorii i praktyce zarządzania

EKO_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie
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W2

istotę i mechanizmy funkcjonowania organizacji,
w szczególności przedsiębiorstwa

EKO_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować wybrane mechanizmy funkcjonowania
przedsiębiorstwa

EKO_K1_U03

zaliczenie

U2

rozpoznać i opisać strukturę organizacyjną w różnych
typach organizacji

EKO_K1_U03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rzetelnej pracy w grupie

EKO_K1_K08,
EKO_K1_K09

zaliczenie

K2

zastosowania poznanych zasad podczas planowania
pracy własnej

EKO_K1_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

18

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
114

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia, deﬁnicje i idee występujące w teorii i praktyce zarządzania

W1, K2

2.

Ewolucja zarządzania - szkoły zarządzania

W1

3.

Struktury organizacyjne

U2

Sylabusy
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4.

Zespoły pracownicze w organizacji - budowa, typy, role pracowników

U1, K1

5.

Współczesne koncepcje zarządzania

W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie

uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich wymaganych elementów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Socjologia organizacji - wprowadzenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.110.620a665af21f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z pluralizmem podejść do świata organizacji. Dostarczenie wiedzy o dynamice i strukturze
organizacji. Formowanie wrażliwości na społeczne problemy środowiska pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student wie, jakie orientacje teoretyczne opisują świat
organizacji. Wie, jakie zmienne społeczne opisują
środowisko pracy. Potraﬁ wskazać problemy społeczne
trapiące współczesne organizacje

EKO_K1_W06

zaliczenie pisemne

EKO_K1_U09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umie interpretować źródła i przebieg konﬂiktów
wewnątrz organizacji. Umie wskazać społeczne
uwarunkowania innowacyjności organizacji. Umie
zidentyﬁkować bariery w komunikowaniu się
w organizacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

komunikować się w sprawach problematyki
środowiska pracy z przedstawicielami innych dyscyplin
EKO_K1_K08
i specjalności. Umie przedstawić znaczenie
społecznych właściwości organizacji dla zarządzania
i działalności gospodarczej

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Społeczeństwo przemysłowe i narodziny nauki o organizacji. Poziomy analizy
zjawisk
społecznych. Weberowski model biurokracji jako prototyp analizy organizacyjnej.

W1

2.

Deﬁnicja i atrybuty organizacji. Nowe formy organizacji (korporacje
transnarodowe,
organizacje międzynarodowe i organizacje wirtualne.

W1

Sylabusy
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3.

Mechanistyczne pojmowanie organizacji. Posttayloryzm w zarządzaniu
organizacjami.
Przyczyny żywotności idei Taylora.Ograniczenia koncepcji

W1

4.

Organizacje jako systemy. Podstawowe pojęcia: potrzeby i równowaga systemu.
Systemy otwarte i zamknięte.

W1

5.

Segmenty otoczenia: kultura i struktura społeczna. Otoczenie stabilne i
turbulentne.
Mocne i słabe strony modelu systemowego.

W1

6.

Organizacje jako kultury. Źródła popularności problematyki kulturowej w
organizacji.
Elementy kultury organizacyjnej. Praktyczny walor zainteresowania kulturą
organizacyjną.

U1

7.

Polityczny model organizacji. Deﬁnicje władzy. Źródła władzy w organizacji.

U1

8.

Unitarna, pluralistyczna i radykalna teoria organizacji Interesy, władza i konﬂikt
jako
„budulec” organizacji. Źródła władzy organizacyjnej i strategie władzy w
organizacji.
Feministyczna krytyka teorii organizacji.

U1

9.

Pojęcie przywództwa. Przesłanki znaczenia problematyki przywództwa. Odmiany
przywództwa. Składniki przywództwa. Koncepcje przywództwa.

W1

10.

Organizacja jako konﬁguracja relacji z interesariuszami. Interesariusze organizacji
i znaczenie ich rozpoznania w zarządzaniu organizacją. Identyﬁkacja
interesariuszy.
Rodzaje interesariuszy

K1

11.

Konﬂikt w organizacji. Pojęcie konﬂiktu. Źródła konﬂiktu. Funkcje konﬂiktu.
Dynamika
konﬂiktu. Zarządzanie konﬂiktem.

U1

12.

Komunikowanie się w organizacji. Formy komunikacji w organizacji. Bariery
komunikowania się w organizacji.

K1

13.

Zmiana w organizacji. Pojęcie zmiany. Typy zmian w organizacji. Społeczna treść
zmian
organizacyjnych.

U1

14.

Opór przeciw zmianom - jego źródła i sposoby przezwyciężania. Dydaktyzm
koncepcji
przełamywania oporu.

U1

15.

Organizacja i globalizacja. Znaczenie globalizacji dla zarządzania organizacjami.
Przekształcenia organizacji. Koncepcja menedżera doby globalizacji.

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, prezentacja

Uzyskanie oceny pozytywnej z prezentacji i testu pisemnego
(esej)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Statystyka opisowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.120.5cc0345214594.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie podstawowe pojęcia statystyki opisowej

EKO_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyznaczyć podstawowe charakterystyki empiryczne

EKO_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

dokonać analizy współzależności zjawisk
ekonomicznych

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Sylabusy
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U3

dokonać analizy rozwoju zjawisk dynamicznych

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

EKO_K1_K03,
EKO_K1_K04,
EKO_K1_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przeprowadzenia badań statystycznych poprzez
zastosowania właściwych technik obliczeniowych oraz
jest gotów do interpretacji otrzymanych wyników

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota i przedmiot statystyki

W1, U1

2.

Badania statystyczne, zbieranie materiału statystycznego

W1, U1

3.

Klasyczne miary położenia

W1, U1, K1

4.

Pozycyjne miary położenia

W1, U1, K1

5.

Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych-korelacja, regresja liniowa, tablica
W1, U1, U2, K1
korelacyjna

6.

Metody analizy rozwoju zjawisk ekonomicznych w czasie-indeksy dynamiki,
badanie tendencji rozwojowych, analiza wahań okresowych

W1, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Uzyskanie pozytywnego wyniku z zaliczenia pisemnego, obecnosć na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony kurs z matematyki i zdany egzamin

Sylabusy
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Rachunek prawdopodobieństwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.120.5cc034522e80b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcie zdarzenia losowego, prawdopodobieństwa,
prawdopodobieństwa warunkowego, zdarzeń
niezależnych.

EKO_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

pojęcia zmiennej losowej, rozkładu zmiennej losowej,
niezależności zmiennych losowych.

EKO_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe rozkłady (normalny, poisona,
wykładniczy, dwumianowy, etc.).

EKO_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

centralne twierdzenie graniczne.

EKO_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać metody rachunku prawdopodobieństwa
do modelowania zjawisk gospodarczych.

EKO_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

EKO_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

interpretacji wyników uzyskanych narzędziami
rachunku prawdopodobieństwa.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przestrzen probabilistyczna. Prawdopodobieństwo klasyczne i geometryczne.

W1, U1, K1

2.

Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite.
Niezależność zdarzeń losowych.

W1, U1, K1

3.

Zmienne losowe. Dystrybuanta zmiennej losowej. Wartość oczekiwana, wariancja i
W2, U1, K1
odchylenie standardowe zmiennej losowej.

4.

Przykłady rozkładów dyskretnych.

W3, U1, K1

5.

Przykłady rozkładów ciągłych.

W3, U1, K1

6.

Rozkład normalny oraz centralne twierdzenie graniczne.

W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Sprawdziany pisemne oraz aktywność na zajęciach (prezentowanie
rozwiązań zadanych problemów).

Sylabusy
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Rachunkowość ﬁnansowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.120.5cc03457d78ea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie studentom wiedzy o podstawowych zasadach wyceny, ujmowania w księgach rachunkowych oraz
prezentacji w sprawozdaniach ﬁnansowych skutków zdarzeń gospodarczych występujących w działalności
przedsiębiorstw

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe rodzaje transakcji ﬁnansowych
zachodzące między podmiotami gospodarczymi

EKO_K1_W02,
EKO_K1_W03,
EKO_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

przepisy prawa regulujące system rachunkowości
przedsiębiorstw

EKO_K1_W03,
EKO_K1_W04,
EKO_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

zasady wyceny, ujmowania w księgach rachunkowych
oraz prezentacji w sprawozdaniach ﬁnansowych
skutków transakcji gospodarczych

EKO_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się podstawowymi przepisami prawnymi
z zakresu rachunkowości

EKO_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

samodzielnie analizować kluczowe elementy rocznego
sprawozdania ﬁnansowego przedsiębiorstw

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

posługiwać się podstawowymi pojęciami związanymi
z terminologią ekonomiczną z zakresu rachunkowości
i ﬁnansów (zysk, strata, przychód, koszt)

EKO_K1_U03,
EKO_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności
z zakresu rachunkowości w praktyce

EKO_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

racjonalnej oceny stopnia swojej wiedzy i w razie
konieczności poszerzania kompetencji z zakresu
rachunkowości i sprawozdawczości ﬁnansowej

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

4

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do zajęć

20

rozwiązywanie zadań

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
164

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rachunkowość ﬁnansowa jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa

W1, W2, U1, K1, K2

2.

Bilans podstawowym elementem rocznego sprawozdania ﬁnansowego

W2, W3, U1, U2, K1, K2

3.

Podstawowe zasady ewidencji operacji gospodarczych

W1, W3, U1, U3, K1, K2

4.

Klasyﬁkacja i ewidencja środków pieniężnych oraz kredytów

W1, W3, U1, U3, K1, K2

5.

Zasady wyceny i ewidencji rozrachunków

W1, W3, U1, U3, K1, K2

6.

Klasyﬁkacja, ewidencja i wycena zapasów

W1, W3, U1, U3, K1, K2

7.

Wycena i ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

W1, W3, U1, U3, K1, K2

8.

Klasyﬁkacja, wycena, ewidencja inwestycji długo- i krótkoterminowych

W1, W3, U1, U3, K1, K2

9.

Kapitały własne przedsiębiorstwa – podział, wycena oraz prezentacja w
sprawozdaniu ﬁnansowym

W1, W3, U1, U3, K1, K2

10.

Rachunek zysków i strat – podstawowy podział przychodów i kosztów
wpływających na wynik ﬁnansowy podmiotów gospodarczych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

11.

Pojęcie, klasyﬁkacja i podstawowe zasady ewidencji kosztów działalności
operacyjnej

W1, W3, U1, U3, K1, K2

12.

Pojęcie, podział oraz ewidencja przychodów działalności podstawowej

W1, W3, U1, U3, K1, K2

13.

Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz skutków
działalności ﬁnansowej

W1, W3, U1, U3, K1, K2

14.

Roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania ﬁnansowego W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

1. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 2. Pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

1. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach 2. Pozytywna ocena z
zaliczenia

Sylabusy
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Analiza ekonomiczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.120.5cc034525f32b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z istotą, źródłami, zasadami oraz metodami analizy ekonomicznej.

C2

Przygotowanie studentów do przeprowadzenia analizy ﬁnansowej składników sprawozdania ﬁnansowego oraz
przeprowadzenia analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie.

C3

Przygotowanie studentów do umiejętnej oceny kondycji ﬁnansowej przedsiębiorstwa oraz jego zdolności
do kontynuowania działalności.

C4

Stworzenie podstaw do umiejętnego wnioskowania na podstawie wyników analizy ﬁnansowej składników
sprawozdania ﬁnansowego oraz analizy wskaźnikowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe obowiązki
sprawozdawcze podmiotów gospodarczych

EKO_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie metody analityczne stosowane
do oceny kondycji ﬁnansowej przedsiębiorstwa

EKO_K1_W08

zaliczenie na ocenę

U1

Student potraﬁ zastosować elementy wiedzy
teoretycznej na temat analizy pionowej i poziomej
sprawozdań ﬁnansowych oraz analizy wskaźnikowej
dla oceny kondycji ﬁnansowej przedsiębiorstwa

EKO_K1_U03,
EKO_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ umiejętnie analizować i wnioskować
na podstawie zmian wybranych wskaźników
ﬁnansowych

EKO_K1_U05

zaliczenie na ocenę

K1

Student jest gotów do oceny przydatności
poszczególnych narzędzi analitycznych z zakresu
analizy ﬁnansowej w odniesieniu do specyﬁki
działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów

EKO_K1_K05

zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotów do wykorzystywania zdobytej
wiedzy z zakresu analizy ekonomicznej i ma
świadomość potrzeby kierowania się przesłankami
racjonalnego gospodarowania

EKO_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

5

konsultacje

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie zadań

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie, cele oraz istota analizy ekonomicznej

W1, W2

2.

Źródła informacji wykorzystywane w analizie ekonomicznej

W1, W2

3.

Katalog metod analizy ekonomicznej

W2, U1

4.

Analiza ﬁnansowa jako kluczowa metoda oceny kondycji ﬁnansowej podmiotu
gospodarczego

W2, U1, K1

5.

Analiza ﬁnansowa bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych

U1, K1

6.

Analiza wskaźnikowa

U1, U2, K1, K2

7.

Analityczne przesłanki zagrożenia dla kontynuacji działalności podmiotu
gospodarczego

U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu: uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia
pisemnego, obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstępne umiejętności: znajomość zasad księgowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów oraz obliczania
wyniku ﬁnansowego, sporządzanie pełnych rocznych sprawozdań ﬁnansowych, zagadnienia z zakresu zarządzania ﬁnansami
w przedsiębiorstwie, znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.120.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego
EKO_K1_W06
w powiązaniu z procesami ekonomicznymi w wymiarze
prawno-instytucjonalnym

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej
w określonym obszarze i pełnić funkcje specjalisty
w tym zakresie oraz analizować zjawiska i formułować
własne stanowiska

EKO_K1_U01

zaliczenie pisemne
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest przygotowany do komunikowania się
z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz
przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych
środków przekazu informacji, będą gotowym
do krytycznej oceny i pracy zespołowej

K1

EKO_K1_K03

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Zagadnienia ogólne, podstawowe zasady prawa własności intelektualnej
2. Prawo autorskie
3. Prawo autorskie w Internecie
4. Prawo znaków towarowych
5. Prawo patentowe

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie testu końcowego
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Podstawy makroekonomii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1C0.5cc03452c5c14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 20

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 20

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie podstawowych kategorii pojęciowych i problemów makroekonomicznych, w tym w kontekście
gospodarki Polski.

C2

Zrozumienie założeń, mechanizmów i przewidywań najważniejszych koncepcji teoretycznych w zakresie
koniunktury i zatrudnienia (argumentacja ekonomii neoklasycznej i post-keynesistowskiej/kaleckiańskiej),
pluralizm argumentacji

C3

Umiejętność interpretacji danych makroekonomicznych i stosowania prostych narzędzi analizy empirycznej
do oceny realnych problemów gospodarczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe instytucje i organizacje tworzące
gospodarkę krajową, ich funkcje, mechanizmy
funkcjonowania i powiązania między nimi

EKO_K1_W02,
EKO_K1_W03,
EKO_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, brak
zaliczenia

W2

kluczowe mechanizmy kształtowania agregatów
ekonomicznych, w tym popytu, podaży, zatrudnienia,
bezrobocia i inﬂacji

EKO_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, brak
zaliczenia

W3

mechanizmy rozwoju gospodarki narodowej, a także
główne zagrożenia na poziomie makroekonomicznym

EKO_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, brak
zaliczenia

W4

podstawowe relacje między gospodarkami
narodowymi a gospodarką globalną (w zakresie
handlu międzynarodowego, bilansu płatniczego
i kursów walutowych)

EKO_K1_W02,
EKO_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, brak
zaliczenia

W5

podstawowe dylematy w polityce gospodarczej oraz
stanowiska wybranych szkół ekonomii na temat
skuteczności polityki gospodarczej państwa

EKO_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ interpretować podstawowe zjawiska i procesy
makroekonomiczne a także wyciągać wnioski
uogólniające

EKO_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne, brak
zaliczenia

U2

analizować bieżące wydarzenia gospodarcze, w tym
koniunkturę, w oparciu o wyszukane dane
statystyczne

EKO_K1_U02,
EKO_K1_U04,
EKO_K1_U05

zaliczenie pisemne, brak
zaliczenia

U3

formułować rekomendacje dla polityki gospodarczej
i argumentować na ich rzecz w oparciu o wybrane
teorie makroekonomii

EKO_K1_U02,
EKO_K1_U08

egzamin pisemny

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny sądów makroekonomicznych, wraz
z uzasadnieniem etycznym

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

20

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

konsultacje

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

20

przygotowanie do egzaminu

30

konsultacje

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
147

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Semestr I - tematyka:
Tematyka wykładów:
1. Wprowadzenie do makroekonomii, podstawowe pojęcia, narzędzia analizy.
2. Rachunki narodowe
3. Pieniądz w ujęciu makroekonomicznym
4. Kaleckiego model zysku i dochodu narodowego
5. Keynesa model mnożnikowy, model IS-LM
6. Zatrudnienie i bezrobocie
7. Deﬁcyt budżetowy i dług publiczny
8. Bank centralny i polityka monetarna`
9. Teorie inﬂacji

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

2.

Semestr II - Tematyka:
Model AS-AD
Teoria cyklu koniunkturalnego, inwestycje
Wzrost gospodarczy
Postęp techniczny
Gospodarka otwarta (Konkurencyjność, bilans pł.)
Model Keynesa dla gosp. otwartej
Kursy walutowe
Model Thirlwalla
Nierówności i podział dochodu narodowego
W kierunki gospodarki zrównoważonej: Podsumowanie

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

brak zaliczenia

Zaliczenie wykładu na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Obowiązkowa obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć i aktywny
udział; kolokwium zaliczeniowe.

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie
zależne od uzyskania pozytywnego wyniku punktowego z egzaminu
pisemnego.

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Obowiązkowa obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć i aktywny
udział; kolokwium zaliczeniowe.

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość mikroekonomii, historii gospodarczej, podstaw statystyki i matermatyki

Sylabusy
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Polityka społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.140.5cc03452ddb10.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Polityka społeczna skupiona jest na sposobach, środkach i działaniach podejmowanych przez społeczeństwa
na rzecz zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych. W tym zakresie aktywny jest nie tylko rząd, czy
instytucje międzynarodowe, lecz także organizacje prywatne i obywatelskie, oraz grupy nieformalne o różnym
proﬁlu i zasięgu działania. Wykłady mają na celu w interaktywny sposób przekazać studentom wiedzę na temat
kluczowych zagadnień związanych z polityką, ramami działania, podejściem, wartościami i zasadami
rozwiązywania problemów społecznych, oraz zachęcić do dalszego zgłębiania wiedzy i podejmowania aktywności
na tym polu.

C2

Studenci, którzy ukończyli kurs, znają zagadnienia i problemy polityki społecznej, jej modele krajowe i światowe,
które potraﬁą porównać i przeanalizować, podobnie jak instytucje i organizacje zajmujące się rozwiązywaniem
problemów społecznych, najnowsze trendy i podejścia do tematu. Studenci potraﬁą również wskazać możliwe
rozwiązania problemów społecznych i metody zapobiegania im, w oparciu o literaturę przedmiotu potraﬁą
opracować materiały naukowe, prasowe i rządowe dotyczące konkretnych zagadnień, wskazać na różne punkty
widzenia, konteksty i narracje, oraz formułować wnioski.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

studentka/student rozumie relacje między podmiotami
gospodarczymi oraz między podmiotami
gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi
tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej
i międzynarodowej, które mają znaczenie dla
kształtowania polityki społecznej.

EKO_K1_W04

egzamin pisemny

W2

ma wiedzę na temat podstawowych instytucji
i organizacji tworzących gospodarkę krajową oraz zna
ich role i funkcje.

EKO_K1_W05

egzamin pisemny

W3

zna podstawowe normy zachowań społecznych oraz
rolę kultury i etyki towarzyszących zachowaniom
jednostek oraz podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą, zgodne z zasadami etyki troski.

EKO_K1_W09

egzamin pisemny

U1

potraﬁ wartościować wybrane zdarzenia gospodarcze
i na tej podstawie przedstawiać propozycje możliwych
rozwiązań w odniesieniu do różnych modeli polityki
społecznej.

EKO_K1_U01

prezentacja

U2

potraﬁ dokonać pisemnego opisu, analizy
i interpretacji podstawowych zjawisk oraz procesów
gospodarczych mając na uwadze wartości i cele takie
jak równość i jakość życia.

EKO_K1_U07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy
i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
EKO_K1_K01
dokształcania się i rozwoju zawodowego, w tym uznaje
autorytety z dziedziny polityki społecznej.

prezentacja

K2

potraﬁ zająć stanowisko w przypadku wątpliwości
związanych z realizowanymi zadaniami kierując się
przesłankami etycznymi.

EKO_K1_K07

prezentacja

K3

jest otwarty na samodzielne poszerzanie kwaliﬁkacji
zawodowych, w tym zdobywanie danych
statystycznych, informacji i wiedzy ze źródeł
naukowych i ich krytycznej oceny, mając na uwadze
różne trajektorie rozwiązań/dostępnych modeli
socjalnych dla różnych krajów.

EKO_K1_K09

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp do zagadnień polityki społecznej, problemy społeczne i instytucje na nie
odpowiadające, państwo opiekuńcze, polityka publiczna, społeczeństwo
obywatelskie.

W1, W3, U1, K3

2.

Wartości i cele polityki społecznej, zasady działania - solidarność, równość,
pomocniczość, sprawiedliwość, troska.

W2, U1, K1

3.

Bezpieczeństwo a jakość życia – opieka, wolność, wybór, zaspokojenie
podstawowych potrzeb, wskaźniki jakości życia i szczęścia.

W2, W3, U2, K2

4.

Społeczeństwo i relacje społeczne, problemy podstawowe, kryteria i miary ich
identyﬁkacji – kryzys, bezrobocie, ubóstwo, migracje, prekariat, gentryﬁkacja i
reprywatyzacja.

W1, W2, W3, U1, K2

5.

Środki działania państwa i innych aktorów, podmioty polityki społecznej na
szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

W2, U1, U2, K1, K2

6.

Źródła ﬁnansowania polityki społecznej, ubezpieczenia społeczne, emerytury,
budżetowanie, polityka gospodarcza.

W1, W2, U1, K2, K3

7.

Nowe podejścia i modele polityki społecznej, europejska polityka społeczna i
Europejski Model Socjalny, inwestycje społeczne. Gwarancja zatrudnienia i
bezwarunkowy dochód podstawowy.

W2, W3, U2, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Mimimum 60% poprawnych odpowiedzi na egzamnie.
Dodatkowe punkty są za prezentację tekstu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Polityka gospodarcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.140.5cac67caa4188.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

informację, którą niosą dane statystyczne,

EKO_K1_W05,
EKO_K1_W10

egzamin pisemny / ustny

W2

sygnały koniunktury

EKO_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

powiązać działania podejmowane w celu rozwiązania
różnych problemów makroekonomicznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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łączenia wiedzy makroekonomicznej i wiedzy z innych
pokrewnych przedmiotów (np. ﬁnanse publiczne)
w celowe i spójne programy działań publicznych
w gospodarce

K1

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K02,
EKO_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zarządzanie popytem w gospodarce zamkniętej - polityka antycykliczna:
keynesizm, polityka ﬁskalna

W1, W2, U1, K1

2.

Zarządzanie popytem w gospodarce zamkniętej - polityka antyinﬂacyjna:
monetaryzm, polityka monetarna, stopy procentowe

W1, W2, U1, K1

3.

Monetarne podejście do bilansu płatniczego w gospodarce otwartej: bilans
płatniczy i kurs walutowy, standard MFW

W1, W2, U1, K1

4.

Państwo i rynek w globalizującej się gospodarce I: ograniczona autonomia polityki
makroekonomicznej

W1, W2, U1, K1

5.

Państwo i rynek w globalizującej się gospodarce II: międzynarodowe kanały
przenoszenia polityki gospodarczej, transformacja systemowa

W1, W2, U1, K1

6.

Jak rozeznać stan koniunktury: wykorzystanie mocy wytwórczych, wydajność
pracy, ceny hurtowe i detaliczne, wskaźnik nastrojów konsumentów

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
satysfakcjonujące pisemne i ustne odpowiedzi
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Podstawy ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.140.5cd4259fdc799.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ﬁlozoﬁczne założenia decyzji gospodarczych

EKO_K1_W06,
EKO_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

ﬁlozoﬁczne tło przykładowych teorii naukowych

EKO_K1_W01,
EKO_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe pojęcia i metody ﬁlozoﬁi oraz logiki
praktycznej

EKO_K1_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wykorzystywać pojęcia i metody ﬁlozoﬁi w rozmowie
i przy rozwiązywaniu problemów

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U09

zaliczenie na ocenę

U2

identyﬁkować ﬁlozoﬁczne założenia decyzji
gospodarczych

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

deﬁniować i stawiać hipotezy wyjaśniające
wykorzystując pojęcia i metody ﬁlozoﬁczne

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U04,
EKO_K1_U09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia wysiłku zrozumienia podglądów, z którymi się
nie zgadza

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K02,
EKO_K1_K07

zaliczenie na ocenę

K2

samodzielnej oceny założeń teorii i przesłanek decyzji

EKO_K1_K02,
EKO_K1_K06,
EKO_K1_K09

zaliczenie na ocenę

K3

dyskusji i pracy w grupie przy poszukiwaniu rozwiązań

EKO_K1_K05,
EKO_K1_K09

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

konsultacje

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

18

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pytania i problemy ﬁlozoﬁczne

W2, W3

Sylabusy
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2.

Deﬁniowanie w ﬁlozoﬁi

W3, U3

3.

Wyjaśnianie w ﬁlozoﬁi

W3, U3

4.

Rola założeń ﬁlozoﬁcznych w planowaniu działania

W1, U1, U2, K1, K2, K3

5.

Rola założeń ﬁlozoﬁcznych w planowaniu badań i interpretacji ich wyników

U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki konieczne: Udział w zajęciach (dopuszczalna
nieobecność - 20 proc. wykładu) i egzamin. Nieobecności można
usprawiedliwić pracą pisemną na uzgodniony temat lub
prezentacją problemu przed grupą w trakcie zajęć. Warunki
niekonieczne i dostateczne: Możliwe jest też zaliczenie przez
nieobowiązkowe aktywności i pozytywny wynik
nieobowiązkowych sprawdzianów wiedzy w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagany jest udział w zajęciach (dopuszczalna nieobecność - 20 proc. wykładu)

Sylabusy
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Statystyka matematyczna - podstawy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.140.620a67817d84b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 25, ćwiczenia: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami analizy statystycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

możliwość wykorzystania metod statystyki
matematycznej w badaniach ekonomicznych.

EKO_K1_W01,
EKO_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić analizę statystyczną oraz stawiać
i weryﬁkować hipotezy statystyczne.

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U04,
EKO_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny problemu i podejmowania
racjonalnych decyzji wykorzystując metody ilościowe.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

25

ćwiczenia

25

przygotowanie projektu

20

rozwiązywanie zadań

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej.

W1

2.

Modele w statystyce matematycznej.

W1

3.

Estymacja parametrów rozkładu zmiennej losowej.

W1, U1

4.

Estymacja przedziałowa parametrów.

W1, U1

5.

Parametryczne testy istotności.

W1, U1, K1

6.

Parametryczne testy istotności.

W1, U1, K1

7.

Estymacja w analizie korelacji i regresji.

W1, U1

8.

Wnioskowanie statystyczne w analizie korelacji i regresji.

W1, U1, K1

Sylabusy

71 / 157

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, projekt

obecność na zajęciach; otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwiów
i projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
rachunek prawdopodobieństwa

Sylabusy
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Podstawy ﬁnansów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.140.5cc0345321f46.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podziałem rynku ﬁnansowego i podstawowymi prawami rządzącymi nim

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania podstawowych instytucji ﬁnansowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe mechanizmy zachodzące na rynku
ﬁnansowym

EKO_K1_W03,
EKO_K1_W08

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
właściwie interpretować zjawiska zachodzące
w świecie ﬁnansów

U1

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U03,
EKO_K1_U04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K04

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizy zjawisk zachodzących w świecie ﬁnansów

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota i rola ﬁnansów we współczesnych gospodarkach, podział rynku ﬁnansowego

W1, U1, K1

2.

Analiza instytucji ﬁnansowych funkcjonujących na rynku ﬁnansowym

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student musi odpowiedzieć poprawnie na conajmiej 60% zadanych
pytań.
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

100% oceny - zaliczenie pisemne na ocenę | Forma zaliczenia: zaliczenie
w systemie PEGAZ-EGZAMINY (w przypadku zajęć zdalnych) lub
zaliczenie pisemne w budynku Wydziału (w przypadku zajęć
stacjonarnych). Do zdobycia maks. 100 p.p. z kolokwium zaliczeniowego |
Skala ocen [w p.p.]: <55-66) - 3,0; <66-76) - 3,5; <76-86) - 4,0; <86-94)
- 4,5; <94 i więcej) - 5,0 | Dodatkowo premiowana aktywność w
zaliczenie na ocenę przypadku zajęć zdalnych [w p.p.]: - przesłanie zdjęcia rozwiązania
zadania +0,5-1,5; - omówienie przesłanego zadania +2,0 | Dodatkowo
premiowana aktywność w przypadku zajęć stacjonarnych [w p.p.]: rozwiązanie zadania przy tablicy +1,0; | Dozwolone maksymalnie dwie
nieobecności nieusprawiedliwione. Wszystkie obecności: +5,0 p.p. do
wyniku końcowego. Wynik końcowy [w p.p.] = wynik z kolokwium +
premia za aktywność na zajęciach + premia za obecności.
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Bankowość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.140.5cc034533ca2d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z rolą banku i podstawowymi instytucjami tworzącymi system bankowy

C2

Przedstawienie powodów i ewolucji regulacji bankowych oraz funkcjonowanie sieci bezpieczeństwa na rynku
bankowy, w tym zapoznanie studenta z przyczynami i konsekwencjami kryzysu ﬁnansowego, w tym analiza roli
zaufania w działalności bankowej

C3

Kształcenie umiejętności stosowania metod i technik oceny efektywności i bezpieczeństwa banku oraz analizy
podstawowych produktów bankowych oraz zaznajomienie studenta z prawami konsumenta usług bankowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student posiada wiedzę na temat modeli rynków
ﬁnansowych i roli banków w tych modelach oraz
funkcjonowania systemu bankowego, zna strategie
i modele biznesowe banków, zna funkcje
podstawowych instytucji tworzących system bankowy,
ma wiedzę na temat norm i standardów
zapewniających bezpieczne funkcjonowanie banków
oraz oddziaływania systemów regulacyjnych
na funkcjonowanie banków, zna podstawowe rodzaje
ryzyka w działaności bankowej.

EKO_K1_W03,
EKO_K1_W06,
EKO_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

EKO_K1_U04,
EKO_K1_U05,
EKO_K1_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K03,
EKO_K1_K06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

uzasadnić stosowanie regulacji bankowych
do określonych sytuacji na rynku bankowym, potraﬁ
analizować raporty i dane dotyczące efektywności
i bezpieczeństwa banków

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie rolę banku jako instytucji zaufania
publicznego i jest gotów do odpowiedzialnego
kształtowana relacji między bankiem a otoczeniem

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

uczestnictwo w egzaminie

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Modele rynków ﬁnansowych i rola banku w poszczególnych modelach; rodzaje
banków i formy prowadzenia działalności bankowej

W1

Sylabusy
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2.

Bank centralny i nadzór bankowy - zadania, instrumenty, miejsce w sieci
bezpieczeństwa; ewolucja regulacji bankowych i kształt sieci bezpieczeństwa na
rynku bankowym, globalne, europejskie i polskie regulacje bankowe, rola
bazylejskich umów kapitałowych

U1

3.

Rola i typy ryzyka w działalności bankowej, kryzysy bankowe: przyczyny, skutki,
zapobieganie

U1, K1

4.

Podstawowe produkty i usługi banku detalicznego, metody oceny banku i
produktów bankowych, ochrona i prawa konsumenta usług bankowych.
Przeciwdziałanie oszustwom na rynku bankowym.

U1, K1

5.

Kształt i ewolucja polskiego rynku bankowego, główne polskie banki i ich spółkimatki: charakterystyka efektywności i stabilności

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

ponad 60% punktów na teście pisemnym

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, projekt

pozytywna ocena z projektu i kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zgodnie z tokiem studiów, szczególnie makroekonomia

Sylabusy
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Ekonometria
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.180.5cb87aae35bbb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami budowy i weryﬁkacji modeli
ekonometrycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe metody analizy ekonometrycznej.

EKO_K1_W01,
EKO_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

budować i weryﬁkować model ekonometryczny.

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U04,
EKO_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny problemu i podejmowania
racjonalnych decyzji wykorzystując metody ilościowe.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

rozwiązywanie zadań

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Model ekonometryczny.

W1, U1

2.

Modele jednorównaniowe liniowe
--- klasyczny model regresji liniowej, metoda najmniejszych kwadratów,
--- weryﬁkacja modelu,
--- merytoryczna interpretacja parametrów strukturalnych,
--- uogólniony model regresji liniowej.

W1, U1

3.

Modele nieliniowe
--- modele transformowalne do postaci liniowej,
--- modele ściśle nieliniowe.

W1, U1

4.

Predykcja na podstawie modeli jednorównanionych.

W1, U1

Sylabusy
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5.

Analiza procesu produkcyjnego
--- funkcja produkcji (Cobba-Douglasa, CES)
--- funkcje wydajności pracy,
--- ekonometryczne modele kosztów.

W1, U1, K1

6.

Elementy ekonometrycznej analizy rynku
--- modele rozkładu dochodów,
--- analiza popytu konsumpcyjnego
--- analiza struktur wydatków.

W1, U1, K1

7.

Liniowe modele wielorównaniowe
--- postacie i klasy modeli
--- estymacja modeli wielorównaniowych
--- wykorzystanie modeli wielorównaniowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, projekt

obecność na zajęciach; pozytywna ocena z projektu, kolokwiów i
cotygodniowych zadań

Wymagania wstępne i dodatkowe
ekonomia, statystyka matematyczna

Sylabusy
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Praktyka zawodowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.180.5ca75696b26b0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umożliwienie studentom zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w toku zajęć.

C2

Zarówno obserwacja pracy podczas praktyk, jak i wykonywanie zadań pod okiem specjalistów, powinny umożliwić
zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz rozwijać kompetencje zawodowe.

C3

Praktyczne przygotowanie do aktywności zawodowej na rynku pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

efektem uczenia się poprzez praktykę jest zrozumienie
zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa prywatnego
EKO_K1_W03,
lub publicznego z uwzględnieniem wszystkich
EKO_K1_W09
wymiarów funkcjonowania, w tym również wymiaru
etycznego.

raport

W2

absolwent identyﬁkuje uwarunkowania procesów
ekonomicznych.

EKO_K1_W06

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

nabyte podczas praktyki umiejętności dotyczą
sprawnego wyszukiwania źródeł informacji oraz ich
wykorzystania.

EKO_K1_U04

raport

U2

student nabywa umiejętności pozwalających
na stosowanie w praktyce wybranych narzędzi
służących do analizy zachodzących zjawisk
gospodarczych.

EKO_K1_U05

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

praktyki pozwalają na doskonalenie organizacji pracy
własnej, uczą odpowiedzialności za powierzone
zadania.

EKO_K1_K05,
EKO_K1_K06

raport

K2

praktyki pozwalają na rozwijanie umiejętności
współpracy w zespole,

EKO_K1_K08

raport

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści ustalane indywidualnie w miejscu odbywania praktyk przez
przedstawiciela/opiekuna praktyk.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie praktyk następuje zgodnie z obowiązującym w IEFiZ
Regulaminem Praktyk Studenckich, umieszczonym na stronie Instytutu.
Student powinien odbyć i zaliczyć praktykę przed rozpoczęciem 3 roku
studiów, zaliczenie otrzymuje w 4 semestrze studiów. W poczet praktyk
mogą zostać zaliczone odbyte przez studenta praktyki i staże w wybranej
przez niego organizacji na podstawie umowy o praktyki, a także
wykonywana przez studenta praca na podstawie umowy o pracę, umowy
zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzenie własnej działalności
gospodarczej. Zaliczenie następuje na podstawie złożonego kompletu
dwóch dokumentów: 1. umowy (jednej z wymienionych powyżej) lub
odpisu aktualnego z KRS/ewidencji działalności gospodarczej (w
przypadku własnej działalności gospodarczej), 2. wypełnionego
zaświadczenia z odbycia praktyk.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Finanse publiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.180.5cc03453a282f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

rozumie funkcjonowanie wybranych krajowych rynków
ﬁnansowych

EKO_K1_W08

egzamin pisemny / ustny

W2

zna podstawowe zasady gospodarowania na szczeblu
lokalnym oraz państwowym (np. zasady budżetowe,
ograniczenia działalności inwestycyjnej itd.)

EKO_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

EKO_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

posługiwać się formalną terminologią ekonomiczną
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podejmować proste decyzje w obszarach działalności
gospodarczej należących do zakresu wybranej
specjalności

U2

EKO_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

EKO_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
wykorzystywania zdobytej wiedzy i świadomość
potrzeby kierowania się przesłankami racjonalnego
gospodarowania

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sektor publiczny w gospodarce rynkowej

W1, W2, U1, U2, K1

2.

System ﬁnansów publicznych i transfery wewnętrzne w Polsce

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Dochody budżetu państwa i samorządów terytorialnych

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Wydatki sektora ﬁnansów publicznych

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Deﬁcyt budżetowy i dług publiczny

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Finanse Unii Europejskiej

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
satysfakcjonujące odpowiedzi pisemne na pytania egzaminacyjne;
satysfakcjonujące odpowiedzi ustne na pytania egzaminacyjne
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy ﬁnansów, polityka gospodarcza, polityka społeczna

Sylabusy
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Ekonomia integracji europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.180.5cc03453bc096.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu procesu integracji przy wykorzystaniu warsztatu bazującego na modelach makro
i mikroekonomii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

mechanizmy wpływu integracji na gospodarkę.

EKO_K1_W04,
EKO_K1_W06,
EKO_K1_W07

egzamin pisemny
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W2

znajomość poszczególnych etapów integracji
gospodarczej wraz z ich konsekwencjami

EKO_K1_W04,
EKO_K1_W06,
EKO_K1_W07

egzamin pisemny

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U02,
EKO_K1_U05

egzamin pisemny

EKO_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielna analiza podstawowych konsekwencji
procesów integracyjnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dyskusja i krytyczna ocena analiz wybranych interakcji
związanych z integracją gospodarczą

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

19

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcia podstawowe (istota integracji, przyczyny cele i warunki, integracja rynków
i polityki, etapy integracji, integracja a WTO),

W2

2.

Zasady funkcjonowania UE

W1

3.

Ramy instytucjonalne i system prawny

W1

4.

Budżet UE

W1

5.

Historia integracji, wejście Polski do UE – analiza historyczna

W2

6.

Mikroekonomia integracji – strefa wolnego handlu i unia celna

W1, U1, K1

7.

Wspólny rynek

W1, U1, K1

8.

Integracja walutowa – kurs walutowy

W1, U1, K1

Sylabusy
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9.

Międzynarodowy system walutowy a integracja monetarna. Teoria optymalnych
obszarów walutowych

W1, W2, U1, K1

10.

Analiza procesów konwergencji – zderzenie teorii z praktyką

W1, W2, U1, K1

11.

Analiza doświadczeń innych krajów UE, które przyjęły euro w zakresie sektora
ﬁnansowego

W1, W2, U1, K1

12.

Przyjęcie Euro w Polsce

W1, W2, U1, K1

13.

Najnowsze informacje związane z teoriami integracji oraz efekty aplikacyjne.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Struktura egzaminu jest mieszana, tzn. obok pytań otwartych istnieją
pytania testowe oraz pytania o ocenę poprawności logicznej sformułowań
przedstawionych przez egzaminatora. Warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej jest uzyskanie min. 50% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Podstawy ubezpieczeń
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.180.5cc03453da4f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie przez studenta ogólnej wiedzy na temat istoty, genezy oraz podstawowych funkcji i zasad
ubezpieczeń

C2

Zdobycie wiedzy teoretycznej na temat istoty ryzyka ubezpieczeniowego (pure risk), przyczyn wystąpienia
i skutków jego realizacji

C3

Poszerzenie wiedzy praktycznej w zakresie wybranych rodzajów ubezpieczeń gospodarczych

C4

Zdobycie przez studenta szczegółowej wiedzy na temat obowiązujących zasad postępowania przy zawierania
i stosowania umów ubezpieczenia

C5

Nabycie przez słuchacza praktycznych umiejętności w zakresie sposobów ustalania wysokości sumy
ubezpieczenia oraz wyliczenia składki ubezpieczeniowej i należnego odszkodowania.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawową terminologię
ubezpieczeniową.

EKO_K1_W01

egzamin pisemny

W2

student zna funkcje i zasady ubezpieczeń.

EKO_K1_W04

egzamin pisemny

W3

student rozumie znaczenie ubezpieczeń
w gospodarce.

EKO_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy ryzyka ubezpieczeniowego
z wykorzystaniem metod ilościowych.

EKO_K1_U03,
EKO_K1_U05

egzamin pisemny

U2

stosować podstawowe metody matematyki ﬁnansowej
i ubezpieczeniowej.

EKO_K1_U03,
EKO_K1_U05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prawidłowego zidentyﬁkowania wybranego rodzaju
ryzyka ubezpieczeniowego i oceny jego poziomu .

EKO_K1_K04

egzamin pisemny

K2

rozwiązywania problemów ekonomicznych
z wykorzystaniem ubezpieczeń.

EKO_K1_K04,
EKO_K1_K08

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

konsultacje

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozwój historyczny ubezpieczeń

K1

2.

Ubezpieczeniowa teoria ryzyka

U1, U2

3.

Ubezpieczenie jako metoda manipulacji ryzykiem

K1, K2

Sylabusy
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4.

Funkcje i zasady ubezpieczeń

W1, W2

5.

Zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia

W1

6.

Techniczna charakterystyka umowy ubezpieczenia

W1, U1

7.

Charakterystyka wybranych grup ubezpieczeń majątkowych i/lub osobowych w
działalności podmiotów gospodarczych

K1

8.

Gospodarka ﬁnansowa zakładów ubezpieczeń

W1, U1, U2

9.

Organizacja i funkcjonowanie krajowego rynku ubezpieczeń gospodarczych

W1, W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
test

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest wymagana

Sylabusy
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Zarządzanie międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.180.5cc03453f24db.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

opisać dynamikę zjawisk prowadzących
do powstawania globalnego rynku (K_W09 (3), K_W13
(1), K_W15 (2)

EKO_K1_W02,
EKO_K1_W07

egzamin

W2

student umie wyjaśnić podstawowe strategie
i mechanizmy umiędzynarodowienia działalności
przedsiębiorstw z uwzględnieniem przesłanek
teoretycznych umiędzynarodowienia (K_W04 (3),
K_W23 (2)

EKO_K1_W03,
EKO_K1_W06

egzamin

Sylabusy
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student zna i potraﬁ opisać globalne uwarunkowania
konkurencyjności przedsiębiorstw i zjawiska związane
z konﬁguracją łańcucha wartości

EKO_K1_W03,
EKO_K1_W07

egzamin

U1

student posługuje się odpowiednimi żródłami
wtórnymi oraz danymi faktograﬁcznymi w celu
opisu/dyskusji zjawisk związanych
z umiędzynarodowieniem (K_W10 (1), K_U01 (2),
K_U03 (2), K_U05 (3), K_U14 (2), K_K02 (2), K_K06 (2)

EKO_K1_U04

projekt

U2

student umie wskazać na współzależności
mechanizmów gospodarczych i społecznych i ich
związek z międzynarodowym biznesem oraz znaczenie
dla zarządzania miedzynarodowym przedsiębiorstwem

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U05

projekt

K1

student komentuje mechanizmy socjo-kulturowe
na rynkach globalnym/lokalnych potraﬁąc wskazać ich
znaczenie dla wybranych funkcji przedsiębiorstwa
(K_W07 (1), K_U01 (2), K_U02 (1)

EKO_K1_K08

projekt

K2

wykorzystywać odpowiednie dane wtórne dla oceny
zjawisk globalnego otoczenia przedsiębiorstw

EKO_K1_K08,
EKO_K1_K09

projekt

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
86

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Globalizacja jako zjawisko kształtujące otoczenie biznesu międzynarodowego

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Kluczowe zjawiska globalnego rynku: koncentracja kapitału i rola korporacji
transnarodowych

W1, U2, K1

3.

Ekspansja międzynarodowa i strategie: od specyﬁki lokalnej do ujednolicenia

W2

4.

Łańcuch wartości jako narzędzie przewagi konkurencyjnej oraz wybrane aspekty
atrakcyjności inwestycyjnej

W3, K2

5.

Globalny marketing: marka i zachowania konsumenckie

W2

6.

Kulturowe i społeczne aspekty międzynarodowego biznesu

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt + egzamin
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Prawo międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.180.5cc0345416660.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student ma wiedzę na temat podstawowych instytucji
i organizacji tworzących gospodarkę krajową oraz zna
ich role i funkcje, rozumiejąc charakter ekonomii i jej
relacji z innymi naukami społecznymi.

EKO_K1_W01

zaliczenie pisemne
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W2

student rozumie relacje między podmiotami
gospodarczymi oraz między podmiotami
gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi
tworzącymi ich otoczenie w skali krajoweji
międzynarodowej oraz rozumie najważniejsze
uwarunkowania procesów ekonomicznych,
w wymiarze prawno-instytucjonalnym.

EKO_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować bieżące wydarzenia gospodarcze i procesy
gospodarcze oraz rozwiązywać dylematy wskazując
swoje stanowisko.

EKO_K1_U01

zaliczenie pisemne

U2

posługiwać się podstawowymi przepisami prawa oraz
normami i zasadami obowiązującymi w naukach
ekonomicznych.

EKO_K1_U06

zaliczenie pisemne

K1

student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy
i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
EKO_K1_K01
dokształcania sięi rozwoju zawodowego będąc
gotowym do krytycznej oceny posiadanej wiedzy
i odbieranych treści ekonomicznych.

zaliczenie pisemne

K2

student posiada zdolności wykorzystywania zdobytej
wiedzy i świadomość potrzeby kierowania się
przesłankami racjonalnego gospodarowania oraz jest
gotowy do przyjęcia odmiennych punktów widzenia.

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

EKO_K1_K02

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Umowy międzynarodowe i pozostałe źródła prawa międzynarodowego
2. Stosowanie prawa międzynarodowego
3. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego
4. Organizacje międzynarodowe
5. Prawa człowieka
6. Prawo unijne

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie testu końcowego
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Nadzór korporacyjny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.180.5cc034542ea44.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ekonomii z podstawami funkcjonowania systemów corporate governance (władania
korporacyjnego, nadzoru korporacyjnego) we współczesnej gospodarce rynkowej.

C2

Uświadomienie studentom ekonomii związków pomiędzy funkcjonowaniem systemów nadzoru korporacyjnego
a procesami gospodarczymi w skali makro.

C3

Ukazanie znaczenia koncepcji ekonomicznych (asymetria informacji, teoria kosztów transakcyjnych) w teorii
i praktyce nadzoru korporacyjnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe cechy systemów nadzoru
korporacyjnego.

EKO_K1_W03

projekt, esej

W2

znaczenie poprawnego funkcjonowania systemów
nadzoru korporacyjnego dla funkcjonowania
gospodarki zarówno w skali kraju, regionu jak i w skali
globalnej.

EKO_K1_W04

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać związki pomiędzy efektywnością nadzoru
korporacyjnego a efektywnością spółki
i przedsiębiorstwa tej spółki.

EKO_K1_U03

esej

U2

przygotować wstępne studium oceny funkcjonowania
systemu nadzoru krpoorcyjnego

EKO_K1_U07

projekt

U3

ocenić znaczenie norm prawnych oraz kodeksów
dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego

EKO_K1_U06

projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów wykorzystać posiadaną wiedzę
do usprawniania działalności najwyższego
kierownictwa przedsiębiorstwa

EKO_K1_K04

projekt, esej

K2

student jest przygotowany do podjęcia pracy
związanej z nadzorem korporacyjnym
w przedsiębiorstwie i w innego rodzaju jednostkach,
w których występują podobne formy nadzoru

EKO_K1_K08

projekt, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Podstawowe zagadnienia teorii zarządzania przedsiębiorstwem

W1, W2, U1, K1

2.

II. Teoretyczne podstawy nadzoru korporacyjnego

W1, W2, U1, U3, K1

Sylabusy
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3.

III. Interpretacje nadzoru korporacyjnego

W1, W2, U1, K1

4.

IV. Teorie nadzoru korporacyjnego

W1, W2, U1, K2

5.

V. Podejścia normatywne w teorii i praktyce nadzoru korporacyjnego

W2, U3, K1

6.

VI. Nadzór korporacyjny w Polsce

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

7.

Analiza przypadków – spółki z dominującym właścicielem zagranicznym, spółki
prywatne z dominującym właścicielem krajowym, spółki z udziałem Skarbu
Państwa

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Uzyskanie oceny pozytywnej za esej i projekt. 2. Aktywność na
zajęciach 3. Uzyskanie pozytywnej oceny za pisemną pracę zaliczeniową

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmioty wprowadzające - ekonomia i zarządzanie

Sylabusy
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Podstawy prawa podatkowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.180.5cc0345446f7b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat budowy i funkcji systemu podatkowego,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozliczania podstawowych rodzajów obciążeń publicznoprawnych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady funkcjonowania systemu podatkowego i jego
funkcje w gospodarce rynkowej

EKO_K1_W02,
EKO_K1_W03,
EKO_K1_W05,
EKO_K1_W06

egzamin pisemny

W2

przepisy prawa regulujące system podatkowy w Polsce

EKO_K1_W04,
EKO_K1_W06

egzamin pisemny

W3

podstawowe zasady rozliczania obciążeń
publicznoprawnych związanych z prowadzeniem
działalności przez przedsiębiorstwa oraz
zatrudnianiem pracowników

EKO_K1_W05,
EKO_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się podstawowymi przepisami prawa
z zakresu systemu podatkowego i zasad rozliczania
głównych obciążeń ﬁskalnych

EKO_K1_U04,
EKO_K1_U06

egzamin pisemny

U2

dokonać ogólnej kalkulacji wysokości podatków
związanych z działalnością gospodarczą, w tym
szczególnie podatków dochodowych, podatku
od towarów i usług oraz ubezpieczeń społecznych

EKO_K1_U03,
EKO_K1_U04,
EKO_K1_U05,
EKO_K1_U06

egzamin pisemny

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K04,
EKO_K1_K09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwijania własnych kompetencji w zakresie
znajomości prawa podatkowego i umiejętnego
korzystania z przepisów prawnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

uczestnictwo w egzaminie

2

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
57

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie podatku i systemu podatkowego oraz jego funkcje w gospodarce rynkowej

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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2.

Ogólne zasady funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce

W1, W2, U1, K1

3.

Główne rodzaje obciążeń publicznoprawnych związane z działalnością
gospodarczą

W1, W2, U1, K1

4.

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym skutków prowadzonej
działalności gospodarczej (CIT, PIT)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5.

Główne zasady rozliczania podatku od towarów i usług w transakcjach między
przedsiębiorstwami (VAT)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

Kalkulacja obciążeń ﬁskalnych związanych z zatrudnianiem pracowników (ZUS,
PIT)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

7.

Kierunki optymalizacji podatkowej w zarządzaniu ﬁnansami przedsiębiorstw

W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
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Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1100.5cc03454a3f20.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami i problemami z zakresu
międzynarodowych stosunków gospodarczych. Tematy te omawiane będą zarówno w ujęciu teoretycznym,
dotyczącym miejsca międzynarodowych stosunków gospodarczych w badaniach nad procesami zachodzącymi
w gospodarce światowej, jak również praktycznym, odnoszącym się do handlu międzynarodowego, globalnych
kryzysów ﬁnansowych i gospodarczych oraz innych zjawisk globalnych będących źródłem ekonomicznych
przemian międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

istotę i swoistość międzynarodowych stosunków
gospodarczych jako części stosunków
międzynarodowych

EKO_K1_W02,
EKO_K1_W07,
EKO_K1_W08

egzamin pisemny

W2

główne podejścia w badaniu międzynarodowych
stosunków gospodarczych i potraﬁ wymienić
podstawowe różnice między nimi

EKO_K1_W02,
EKO_K1_W07,
EKO_K1_W08

egzamin pisemny

W3

ewolucję gospodarki światowej, w szczególności
procesów globalizacji oraz współczesnych przemian
w układzie sił w gospodarce światowej

EKO_K1_W02,
EKO_K1_W07,
EKO_K1_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

docierać do danych statystycznych, historycznych
i współczesnych, i je właściwie interpretować

EKO_K1_U04,
EKO_K1_U05

egzamin pisemny

U2

docierać do i korzystać z publikacji w prasie
i czasopismach naukowych, polskich i zagranicznych,
niezbędnych dla śledzenia zachodzących współcześnie
zmian

EKO_K1_U04,
EKO_K1_U05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prowadzenia dyskusji i przedstawienia poglądów
na wybrane tematy dotyczące międzynarodowych
stosunków gospodarczych

EKO_K1_K04,
EKO_K1_K07

egzamin pisemny

K2

we współdziałaniu z grupą opracowywana analizy
wybranych zjawisk i procesów mających miejsce
współcześnie w międzynarodowych stosunkach
gospodarczych

EKO_K1_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych

W1, U1

2.

Powstanie i ewolucja struktury gospodarki światowej

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Teorie handlu międzynarodowego

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Cele i instrumenty polityki handlowej

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Międzynarodowy system walutowy

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Kurs walutowy i rynek walutowy

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Międzynarodowy rynek ﬁnansowy

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

8.

Międzynarodowe przepływy kapitału

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Teorie międzynarodowych inwestycji zagranicznych

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

10.

Międzynarodowe przepływy siły robocze

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

11.

Teoria i praktyka międzynarodowej integracji gospodarczej

W3, U1, U2, K1, K2

12.

Procesy globalizacji i ich wpływ na rozwój krajów i regionów

W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstępne umiejętności: Makroekonomia

Sylabusy
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Rynki ﬁnansowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1100.5f55fd72b80b0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

funkcjonowanie systemu bankowego i rynków:
pieniężnego i kapitałowego

EKO_K1_W03,
EKO_K1_W08

zaliczenie pisemne, esej,
kartkówki i zadania
grupowe

W2

student wie jak historycznie przebiegała ewolucja
rynków ﬁnansowych, rozumie procesy integracji
i globalizacji rynków ﬁnansowych

EKO_K1_W06,
EKO_K1_W08

zaliczenie pisemne, esej,
kartkówki i zadania
grupowe

W3

student zna mechanizmy regulacji rynków
ﬁnansowych

EKO_K1_W05

zaliczenie pisemne, esej,
kartkówki i zadania
grupowe
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać i analizować dane statystyczne dotyczące
rynków ﬁnansowych i ich wpływu na gospodarkę

EKO_K1_U04,
EKO_K1_U05

kartkówki i zadania
grupowe

U2

zinterpretować dane oraz przedstawione zjawiska
korzystając z technik statystycznych i analizy
historycznej

EKO_K1_U05

zaliczenie pisemne,
kartkówki i zadania
grupowe

U3

napisać krótki tekst naukowy

EKO_K1_U07

esej

EKO_K1_K03

kartkówki i zadania
grupowe

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

realizowania zadań w ramach pracy w grupie
na zajęciach

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Finansjalizacja
2. Natura i pochodzenie pieniądza
3. Historia ﬁnansjalizacji
4. Instytucje ﬁnansowe, sektor bankowy i fundusze inwestycyjne
5. Kryzysy ﬁnansowe, teoria i przykłady empiryczne
6. Finanse behawioralne
7. Dług publiczny – państwo jako podmiot na rynkach ﬁnansowych
8. Polityczne aspekty rynków ﬁnansowych
9. Finanse a zielona rewolucja

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej, kartkówki i
zadania grupowe

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnego wyniku punktowego z
końcowego zaliczenia pisemnego i zadań grupowych
lub krótkich prac pisemnych dot. zadanych tekstów
naukowych, obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw ﬁnansów, mikro- i makroekonomii

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1300.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opracowanie i złożenie pracy dyplomowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent zna i rozumie wybrane metody: analizy
jakościowej, analizy ilościowej, wybrane narzędzia
ekonometryczne i statystyczne - dedykowane analizie
problematyki podejmowanej w pracy dyplomowej

EKO_K1_W01,
EKO_K1_W02,
EKO_K1_W10

wyniki badań

W2

absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym
podstawowe relacje pomiędzy organizacjami a innymi
instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej
i międzynarodowej

EKO_K1_W01,
EKO_K1_W02,
EKO_K1_W10

wyniki badań

U1

EKO_K1_U01,
absolwent potraﬁ zaobserwować, przeanalizować,
EKO_K1_U02,
zinterpretować i opisać podstawowe zjawiska i procesy
EKO_K1_U04,
zachodzące w organizacji z zachowaniem reguł
EKO_K1_U07,
piśmiennictwa akademickiego - prac dyplomowych
EKO_K1_U10

wyniki badań

U2

absolwent potraﬁ przygotować prace dyplomową
z zachowaniem reguł piśmiennictwa akademickiego

EKO_K1_U07

wyniki badań

absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie,
inspirowania i organizowania procesu uczenia się

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K04

wyniki badań

absolwent jest gotów do przygotowania założeń
w ramach projektów realizowanych na rzecz
środowiska społecznego

EKO_K1_K03,
EKO_K1_K04,
EKO_K1_K05,
EKO_K1_K07,
EKO_K1_K08,
EKO_K1_K09

wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

K2

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

50

przeprowadzenie badań empirycznych

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

140

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I etap - sformułowanie problemu (tematu) pracy i określenie celu pracy (przegląd
piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu, dyskusje z promotorem, dyskusje
seminaryjne)

U1, U2

2.

II etap - zasady redakcji tekstów akademickich (zasady przygotowania konspektu
pracy dyplomowej, wymagania formalne i redakcyjne dla prac dyplomowych w UJ,
system AP, prawa autorskie)

U2

3.

III etap - dobór literatury (bazy bibliograﬁczne)

W1, W2, K1

4.

IV etap - operacjonalizacja problemu (projektowanie ścieki metodycznej osiągania
celu poznania pracy, dyskusje z promotorem, dyskusje seminaryjne)

K2

5.

V etap - przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy (dyskusje z promotorem,
dyskusje seminaryjne)

U2

6.

VI etap - korekty merytoryczne i językowe

U2

7.

VII etap - przyjęcie i recenzja pracy

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Spełnienie wymogów dotyczących stopnia zaawansowania pracy
wyznaczonych przez promotora.

Semestr 6
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie ostatecznej wersji pracy dyplomowej zgodnie z wymogami
określonymi przez promotora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium

Sylabusy
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Marketing międzynardowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1100.5cc03454db2be.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problemami i uwarunkowaniami marketingu międzynarodowego
na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw.

C2

Student powinien zrozumieć oraz stosować koncepcję instrumentów marketingu międzynarodowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie podstawowe atrybuty
i modele funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz innych
organizacji należących do sektora prywatnego oraz
sektora publicznego w kontekście działań
marketingowych na rynku międzynarodowym.

EKO_K1_W03

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

absolwent zna i rozumie najważniejsze
uwarunkowania procesów ekonomicznych,
w wymiarze kulturowym, prawno-instytucjonalnym
i środowiskowym, wraz z odniesieniami do marketingu
międzynarodowego.

EKO_K1_W06

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

absolwent potraﬁ krytycznie analizować zjawiska
i procesy gospodarcze, rozwiązywać dylematy
ekonomiczne i formułować własne stanowisko
w zakresie działań marketingowych na rynku
międzynarodowym.

EKO_K1_U01

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

absolwent potraﬁ wyszukiwać i dobierać adekwatne
do analizowanego problemu z zakresu marketingu
na rynku międzynarodowym źródła danych
o charakterze ilościowym i jakościowym.

EKO_K1_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

absolwent potraﬁ rozwiązywać złożone problemy
marketingowe w ramach pracy indywidualnej
i grupowej, planować podział zadań i organizować
pracę małego zespołu

EKO_K1_U09

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzyz zakresu marketingu międzynarodowego
i zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności
z rozwiązaniem problemu

EKO_K1_K01

egzamin pisemny,
prezentacja

K2

absolwent jest gotów do do podjęcia pracy zespołowej,
EKO_K1_K03
inicjowania współpracy i samoorganizacji.

egzamin pisemny,
prezentacja

K3

absolwent jest gotów do uczestnictwa w realizacji
projektów, w tym adaptacji do wymagań związanych
z pracą w grupie.

egzamin pisemny,
prezentacja

EKO_K1_K08

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przeprowadzenie badań empirycznych

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
86

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Marketing międzynarodowy w powiązaniu z internacjonalizacją przedsiębiorstwa.

W1, W2

2.

Pojęcie marketingu międzynarodowego i globalnego.

W1, W2

3.

Standaryzacja i adaptacja na rynku międzynarodowym.

W1, W2

4.

Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw i jego elementy: ekonomicznorynkowe, demograﬁczne, społeczno-kulturowe, polityczne, prawnoadministracyjne, naturalne.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

5.

Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe.

W1, W2, K1, K2, K3

6.

Elementy marketingu-mix na rynkach międzynarodowych – produkt, kanały
dystrybucji, promocja i cena w marketingu międzynarodowym.

W1, W2, U1, U2, U3

7.

Efekt kraju pochodzenia jako czynnik determinujący podejmowane działania
marketingowe.

W1, W2, U2, K1, K2

8.

Międzynarodowe i globalne strategie konkurowania – wykorzystywane narzędzia
marketingowe.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

9.

Organizacja marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwach,
uwarunkowania rozwiązań organizacyjnych, struktury organizacyjne marketingu
międzynarodowego w przedsiębiorstwach.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z: • podstaw marketingu • internacjonalizacji przedsiębiorstw

Sylabusy
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Instytucje międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1100.5cc03454f3e2f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi instytucjami międzynarodowymi, mającymi znaczenie
z punktu widzenia współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych i współzależności ﬁnansowych.
Student powinien znać genezę, strukturę, cele i praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji omówionych
na zajęciach, a także identyﬁkować rolę tych instytucji i ich wpływ na procesy występujące w gospodarce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma wiedzę w zakresie relacji występujących między
wybranymi organizacjami międzynarodowymi
a państwami narodowymi, korporacjami
transnarodowymi oraz innymi uczestnikami życia
gospodarczego.

EKO_K1_W04,
EKO_K1_W05,
EKO_K1_W06,
EKO_K1_W07,
EKO_K1_W08

zaliczenie pisemne

W2

posiada wiedzę na temat roli wybranych instytucji
międzynarodowych (m. in. ONZ, Międzynarodowego
Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Światowej
Organizacji Handlu) dla poprawnego funkcjonowania
międzynarodowych gospodarki międzynarodowej.

EKO_K1_W05,
EKO_K1_W07,
EKO_K1_W08

zaliczenie pisemne

W3

ma wiedzę na temat znaczenia instytucji
międzynarodowych w kontekście zmieniającej się roli
państw narodowych na skutek procesów globalizacji.

EKO_K1_W04,
EKO_K1_W06,
EKO_K1_W07,
EKO_K1_W08

zaliczenie pisemne

W4

zna podstawowe uwarunkowania zróżnicowania
gospodarek oraz potraﬁ wskazać rolę instytucji
międzynarodowych w zakresie eliminowania tych
nierównowag i zapobiegania negatywnym ich
skutkom.

EKO_K1_W04,
EKO_K1_W06,
EKO_K1_W07,
EKO_K1_W08

zaliczenie pisemne

W5

posiada wiedzę dotyczącą roli wybranych instytucji
międzynarodowych w zakresie integracji gospodarek
na szczeblu ponadnarodowym.

EKO_K1_W02,
EKO_K1_W03,
EKO_K1_W04,
EKO_K1_W07,
EKO_K1_W08

zaliczenie pisemne

U1

potraﬁ wyciągać wnioski dotyczące znaczenia
instytucji międzynarodowych w kontekście
występujących międzynarodowych procesów
gospodarczych.

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U02

zaliczenie pisemne

U2

potraﬁ gromadzić i analizować dane statystyczne
udostępniane przez instytucje międzynarodowe (MFW,
Bank Światowy, OECD).

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U02,
EKO_K1_U04,
EKO_K1_U05

zaliczenie pisemne

U3

potraﬁ wartościować zdarzenia gospodarcze
występujące w skali międzynarodowej i na tej
podstawie wskazywać potrzeby określonego
zachowania instytucji międzynarodowych.

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U02,
EKO_K1_U04,
EKO_K1_U05

zaliczenie pisemne

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K02,
EKO_K1_K08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ zorganizować sobie warsztat pracy
umożliwiający zebranie materiałów dotyczących
procesów występujących w międzynarodowej
gospodarce i wynikających stąd potrzeb określonego
zachowania instytucji międzynarodowych, analizę tych
materiałów, prezentację wyników oraz ich
subiektywną ocenę.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

analiza problemu

15

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia związane z przedmiotem – geneza instytucji i organizacji
międzynarodowych, podmiotowość prawna, klasyﬁkacja organizacji, omówienie
najważniejszych cech (statut, siedziba, mechanizm decyzyjny, funkcje
organizacji).

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1

2.

Organizacja Narodów Zjednoczonych – charakterystyka z wyszczególnieniem
genezy, celów i funkcji, charakterystyki celów i funkcji, struktury, mechanizmu
ﬁnansowania oraz praktycznych aspektów działania.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U3, K1

3.

Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) oraz Światowa Organizacja
Handlu – geneza utworzenia, cele i funkcje, struktura, członkostwo,
funkcjonowanie.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

4.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy – charakterystyka powstania i mechanizmy
funkcjonowania, praktyczna rola (przykłady).

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

5.

Bank Światowy - charakterystyka powstania i mechanizmy funkcjonowania,
praktyczna rola.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

6.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – rola i zadania, obszary
działania.

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
K1

7.

Inne ważne instytucje międzynarodowe: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,
Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozrachunków Międzynarodowych – geneza,
rola i zadania, praktyczne aspekty działania.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U3, K1

8.

Nowa, pokryzysowa architektura służąca zapewnieniniu bezpiecznego
funkcjonowania rynków ﬁnansowych.

W1, W3, W4, W5, U1, U3,
K1

9.

Podsumowanie kursu – analiza potrzeby reform instytucji międzynarodowych.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne 1. Obecność na zajęciach. 2. Pozytywna ocena z zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy prawa gospodarczego, polityka gospodarcza, polityka społeczna.

Sylabusy
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Modele przedsiębiorstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1100.5cc0345518368.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Omawia się zagadnienie interdyscyplinarności i wielowątkowości teorii organizacji (w szczególności
przedsiębiorstwa).

C2

Przedstawia się przedsiębiorstwo jako przykład odrębnej, wielowymiarowej organizacji w kontekście zewnętrznym
i wewnętrznym.

C3

Omawia się modelową architekturę przedsiębiorstw w ujęciu zarządczym (statycznym i dynamicznym),
z uwzględnieniem elementów diagnostycznych.

C4

Przedstawia się omawia podstawy głównych teorii (modeli) przedsiębiorstwa w ujęciu ekonomicznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma możliwość pozyskania pogłębionej wiedzy
odnośnie charakteru ekonomii, jej zakresu
i ograniczeń oraz relacji z innymi dyscyplinami nauki
w kontekście modeli przedsiębiorstwa.

EKO_K1_W01

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

student uzyskuje możliwość pogłębienia wiedzy
w zakresie modeli funkcjonowania przedsiębiorstw.

EKO_K1_W03

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

student ma możliwość pogłębienia umiejętności
w zakresie krytycznej analizy zjawisk i procesów
gospodarczych, rozwiązywania dylematów
ekonomicznych i formułowania własnego stanowiska
w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw.

EKO_K1_U01

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

student uzyskuje możliwość pogłębienia umiejętności
w zakresie wykonania biznesowej analizy
funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego roli
w gospodarce kraju.

EKO_K1_U03

egzamin pisemny

K1

student ma możliwość pogłębienia kompetencji
w zakresie oceny posiadanej wiedzy ekonomicznej
odnoszącej się do funkcjonowania przedsiębiorstwa
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z rozwiązaniem problemów o charakterze
biznesowym

EKO_K1_K01

egzamin pisemny,
prezentacja

K2

student uzyskuje możliwość pogłębienia kompetencji
w zakresie wykorzystywania zdobytej wiedzy
dotyczącej modeli przedsiębiorstwa oraz kierowania
się przesłankami racjonalnego gospodarowania.

EKO_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

uczestnictwo w egzaminie

2

konsultacje

8

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cele i zakres tematyczny modułu oraz szczegółowe omówienie warunków jego
zaliczenia.

W1

2.

Interdyscyplinarność i wielowątkowość teorii przedsiębiorstwa – ujęcie
ekonomiczne i zarządcze.

W1

3.

Charakterystyka przedsiębiorstwa, jako odrębnej organizacji – cele, funkcje i
zasady funkcjonowania.

W1

4.

Modele przedsiębiorstwa w teorii ekonomii.

W2

5.

Konkurencja jako determinanta przedsiębiorstw.

U1

6.

Rola przedsiębiorstwa w bliższym i dalszym otoczeniu gospodarczym.

U2

7.

Główne problemy współczesnych modeli przedsiębiorstwa.

K1

8.

Modele przedsiębiorstwa w ujęciu zarządczym.

K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zaliczenia modułu obejmuje wykonanie przez studenta zadań
zleconych oraz pisemny egzamin końcowy. W trakcie semestru
student ma możliwość wykazania się wynikami pracy własnej,
aktywnością oraz pomysłowością poprzez wykonanie zadań
zleconych (grupowych), a następnie zaprezentowanie wyników tych
prac. Warunkiem przystąpienia do pisemnego egzaminu końcowego
jest wykonanie prac grupowych oraz ich prezentacja na zajęciach.
Szczegółowe warunki zaliczenia modułu są omówione na pierwszych
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci powinni posiadać ugruntowaną znajomość zagadnień w zakresie: • makroekonomii, • mikroekonomii, • zarządzania
strategicznego, • zarządzania ﬁnansami przedsiębiorstwa, • wpływu zmian technologicznych na prowadzenie działalności
biznesowej, • przeprowadzania analiz z zastosowaniem statystyki opisowej oraz matematyki stosowanej.

Sylabusy
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Systemy innowacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1100.5cc0345530d20.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kluczowe teorie i koncepcje innowacji oraz systemy
innowacji w skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej

EKO_K1_W02

egzamin pisemny

W2

student rozumie wpływ zróżnicowanych systemów
innowacji na rozwój przedsiębiorstw, gospodarek
krajowych i regionalnych.

EKO_K1_W04

egzamin pisemny

W3

zna i rozumie przesłanki, istotę i instrumenty polityki
innowacyjnej.

EKO_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

126 / 157

U1

opisywać i rozróżniać systemy innowacji oraz oceniać
ich wpływ na rozwój gospodarczy.

EKO_K1_U01

egzamin pisemny

U2

krytycznie analizować i oceniać zjawiska i procesy
gospodarcze warunkujące innowacyjność na poziomie
mikro-, mezo i makroekonomicznym oraz analizować
i oceniać instrumenty polityki innowacji.

EKO_K1_U02

egzamin pisemny

U3

student potraﬁ wyszukiwać i dobierać źródła danych
o charakterze ilościowym i jakościowym na temat
systemów innowacji.

EKO_K1_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat
systemów innowacji i do zasięgania opinii ekspertów
w celu poszerzenia tej wiedzy.

EKO_K1_K01

egzamin pisemny

K2

oceny i wyboru między zróżnicowanymi systemami
innowacji oraz instrumentami polityki innowacyjnej.

EKO_K1_K02

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

konsultacje

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• Ekonomiczne teorie innowacji; wpływ innowacji na rozwój gospodarczy

W1, W2, U1, K1

2.

• Typy innowacji i modele innowacji

W1, W2, U1, K1

3.

• Narodowe systemy innowacji i pomiar innowacyjności gospodarek

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

4.

• Regionalne systemy innowacji, inteligentne specjalizacje

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5.

• Sieci innowacyjne i efekty zewnętrzne wiedzy

W1, W2, U2, K1, K2

6.

• System innowacji w przedsiębiorstwie

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

• Istota i rodzaje działalności badawczo-rozwojowej; globalne uwarunkowania
działalności badawczo-rozwojowej

W1, W2, U1, U3, K1, K2

Sylabusy
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8.

• Rynkowe źródła ﬁnansowania innowacji

W3, U2, U3, K1

9.

• Istota i instrumenty polityki innowacji

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

10.

• Instytucje transferu informacji i wiedzy

W2, W3, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego
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Podstawy metodyki badań naukowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1100.620a67cb6bce0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykształcenie umiejętności samodzielnego przygotowania założeń badań naukowych, w tym formułowania
problemów badawczych, ich konceptualizacji i operacjonalizacji, oraz gromadzenia i opracowania danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wskazać kryteria dobrze sformułowanego problemu
empirycznego.

EKO_K1_W01

projekt
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W2

student zna fazy procesu badawczego.

EKO_K1_W01

projekt

W3

zna metody i techniki badań naukowych stosowanych
w dziedzinie zarządzania.

EKO_K1_W01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opracować koncepcję badań i umie wskazać mocne
i słabe strony różnych metod badawczych w zakresie
zarządzania.

EKO_K1_U05

projekt

U2

umie skonstruować poprawne narzędzia badawcze.

EKO_K1_U05

projekt

K1

student współpracuje w grupie nad realizacją
wspólnego projektu badawczego (przygotowaniem
koncepcji badań) i potraﬁ zinterpretować oraz
zakomunikować wyniki badań własnych.

EKO_K1_K08

prezentacja

K2

student umie korzystać z dorobku specjalistów
reprezentujących inne dyscypliny społeczne (potraﬁ
zadawać istotne pytania pod adresem socjologów,
psychologów, statystyków),

EKO_K1_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przygotowanie raportu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie do metodyki badań naukowych
– Rodzaje badań naukowych
– Specyﬁka badań naukowych – rygor metodologiczny
– Etapy procesu badawczego
– Struktura tekstów naukowych

W2, U2, K1, K2

2.

Formułowanie problemu badawczego
– Problem badawczy w badaniach naukowych i społecznych
– Konceptualizacja i operacjonalizacja problematyki badawczej
– Pojęcia, zmienne i wskaźniki
– Hipotezy badawcze

W1, U1, K1, K2

3.

Metody i techniki wykorzystywane w badaniach naukowych i ich charakterystyka
– Klasyﬁkacje metod badawczych
– Ankieta i wywiad jako metody badań społecznych
– Eksperyment jako podejście badawcze
– Metody jakościowe (focus group, etnograﬁa)
– Inne metody badawcze wykorzystywane w naukach o zarządzaniu

W3, U1, U2, K1, K2

4.

Kwestionariusz jako instrument pomiarowy
– Kwestionariusz i zasady jego konstrukcji
– Rodzaje pytań kwestionariuszowych
Pomiar w badaniach społecznych
– Rodzaje pomiaru
– Skale wykorzystywane w badaniach
– Problem trafności i rzetelności

W3, U2, K1, K2

5.

Dobór próby badawczej
– Zasady doboru próby
– Metody doboru próby

W2, U1, K1, K2

6.

Opracowanie i analiza danych
– Weryﬁkacja materiału surowego
– Instrukcja kodowa i kategoryzacja pytań otwartych
– Analiza statystyczna danych (w tym z wykorzystaniem SPSS i Statistica)
– Prezentacja danych – analiza tabelaryczna
Zasady pisania raportu z badań
– Najczęstsze błędy popełniane w raportach z badań naukowych
– Zasady przedstawiania wyników badań naukowych

W2, W3, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja Uzyskanie pozytywnej oceny z projektu i prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Finanse przedsiębiorstw
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1100.5cc03455632a1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w niezbędne umiejętności z zakresu ﬁnansów korporacyjnych.
Studenci po zakończeniu kursu powinni dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w pracy zawodowej
w komórkach ﬁnansowych przedsiębiorstw.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada wiedzę na temat: a) oceny
opłacalności inwestycji, b) pomiaru struktury kapitału
oraz kosztu kapitału c) zarządzania majątkiem
obrotowym przedsiębiorstw, d) analizy rentowności,
sprawności działania, zadłużenia i płynności
przedsiębiorstwa' e) ryzyka ﬁnansowego
i eksportowego.

EKO_K1_W03,
EKO_K1_W08

egzamin ustny

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U03,
EKO_K1_U04,
EKO_K1_U05

egzamin ustny, raport

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K03,
EKO_K1_K08

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie a) ocenić opłacalność projektów
inwestycyjnych b) dokonać analizy jakości zarządzania
zasobami ﬁnansowymi przedsiębiorstwa2.
Wykorzystywanie dyskontowych metod oceny
inwestycji c) samodzielnie określić optymalne metody
zarządzania płynnością ﬁnansową przedsiębiorstw.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest przygotowany do pracy w działach
ﬁnansowych, także w środowisku miedzynarodowym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

rozwiązywanie kazusów

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Ocena kosztu kapitału
Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
Dźwignie w działalności przedsiębiorstwa
Optymalny poziom produkcji
Zarządzanie kapitałem obrotowym
Polityka dywidendy
Ryzyko w działalności eksportowej
Analiza ﬁnansowa przedsiębiorstwa

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem wstępnym jest zaliczenie trzech studiów przypadku, a
egzamin ustny, raport następnie uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi na
egzaminie ustnym
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Gospodarka regionalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1200.5cc03455c8b7c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy z zakresu gospodarki regionalnej, funkcjonowania samorządu
terytorialnego, konkurencyjności regionalnej, struktury osadniczej i ekonomicznej regionów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

opisać kluczowe zasady i koncepcje teorii rozwoju
regionów w zakresie mechanizmów i procesów
gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej

EKO_K1_W01,
EKO_K1_W02,
EKO_K1_W03

egzamin pisemny,
prezentacja
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W2

student identyﬁkuje podstawowe uwarunkowania
decydujące o zróżnicowaniu gospodarki regionów oraz
ważniejszych procesach powodujących występowanie
nierównowag między nimi

EKO_K1_W01,
EKO_K1_W04,
EKO_K1_W06,
EKO_K1_W09

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

wyszukiwać i analizować dane statystyczne dotyczące
ważniejszych procesów gospodarczych

EKO_K1_W04,
EKO_K1_W05,
EKO_K1_W06,
EKO_K1_W07

egzamin pisemny,
prezentacja

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się formalną terminologią ekonomiczną

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U02,
EKO_K1_U06,
EKO_K1_U08

U2

student w oparciu o dane statystyczne, potraﬁ ocenić
i analizować procesy gospodarcze na poziomie
lokalnym

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U03,
EKO_K1_U05,
EKO_K1_U10

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

ocenić wpływ decyzji administracyjnych na procesy
społeczne i gospodarcze

EKO_K1_U05,
EKO_K1_U08,
EKO_K1_U09

egzamin pisemny,
prezentacja

K1

student gotów jest do ciągłego doskonalenia
i aktualizacji wiedzy merytorycznej, w szczególności
wiedzy w zakresie procesów integracji
i zrównoważonego rozwoju

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K02,
EKO_K1_K04,
EKO_K1_K09

egzamin pisemny,
prezentacja

K2

wykorzystania posiadanej wiedzy do aktywności
społecznej i gospodarczej, do przewodzenia zespołom
ludzkim

EKO_K1_K06,
EKO_K1_K07,
EKO_K1_K08,
EKO_K1_K09

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do zajęć

20

konsultacje

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
112

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W1. Gospodarka regionalna -podstawowe pojęcia i deﬁnicje, przedmiot i podmioty
gospodarki regionalnej
W2. Koncepcje rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego
W3. Czynniki i bariery rozwoju regionalnego
W4. Samorząd terytorialny w Polsce
W5. Przedsiębiorczość a rozwój lokalny, Przedsiębiorczy uniwersytet
W6. Regiony uczące się, innowacyjne regiony, klastry, regionalne systemy
innowacji

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

W7. Polityka regionalna
W8. Planowanie przestrzenne, jakość życia w miastach, smart cities
W9. Rozwój zrównoważony
W10. Konkurencyjność regionalna i lokalna
W11. Klastry i metropolie - studia przypadków
W12. Smart cities, wyzwania ekologiczne i społeczne - studia przypadków

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywny wynik egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstaw ekonomii, podstaw integracji europejskiej, podstaw zarządzania w samorządzie terytorialnym

Sylabusy
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Podstawy ﬁnansów międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1200.620a6dc66b3d2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami funkcjonowania współczesnych międzynarodowych
rynków ﬁnansowych. Studenci powinni opanować wiedzę teoretyczną dotycząca ewidencji międzynarodowych
transakcji ekonomicznych i ﬁnansowych (bilans płatniczy) oraz determinant tych transakcji (kursy walutowe,
uwarunkowania wymiany handlowej i przepływu kapitału). Powinni również zdobyć podstawową wiedzę na temat
kluczowych międzynarodowych instytucji ﬁnansowych (IMF, IBRD, FSB) a także poznać uwarunkowania procesu
integracji monetarnej w Europie. Ważną częścią zajęć jest analiza i identyﬁkacja zagrożeń towarzyszących
funkcjonowaniu współczesnych międzynarodowych rynków ﬁnansowych (zdobycie wiedzy teoretycznej, udział
w dyskusji, umiejętność interpretacji faktów i wydarzeń oraz występujących procesów). Studenci powinni zdobyć
również umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń związanych z ponadnarodowym przepływem kapitału
(kursy walutowe, obliczanie wartości SDR, kursy terminowe) a także umiejętność interpretacji bilansu płatniczego
oraz analizy poszczególnych pozycji tego sprawozdania ﬁnansowego.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma wiedzę dotyczącą zależności między
poszczególnymi podmiotami i instytucjami tworzącymi
gospodarkę krajową oraz ich rolą
w międzynarodowych transakcjach ﬁnansowych.

EKO_K1_W02,
EKO_K1_W03,
EKO_K1_W04,
EKO_K1_W07,
EKO_K1_W08

zaliczenie pisemne

W2

ma wiedzę o międzynarodowych organizacjach
kształtujących politykę ﬁnansową świata (m. in.
Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Banku
Światowym) oraz roli banków centralnych w tym
zakresie.

EKO_K1_W02,
EKO_K1_W03,
EKO_K1_W04,
EKO_K1_W07,
EKO_K1_W08

zaliczenie pisemne

W3

zna podstawowe powiązania ﬁnansowe między
gospodarkami narodowymi i umie posługiwać się
bilansem płatniczym w celu analizy występujących
zależności.

EKO_K1_W02,
EKO_K1_W03,
EKO_K1_W04,
EKO_K1_W07,
EKO_K1_W08

zaliczenie pisemne

W4

ma wiedzę na temat międzynarodowych nierównowag
(np. handlowej, inwestycyjnej, wyceny kapitału) i umie
opisać procesy przyczyniające się do powstania lub
pogłębiania tych nierównowag.

EKO_K1_W02,
EKO_K1_W03,
EKO_K1_W04,
EKO_K1_W07,
EKO_K1_W08

zaliczenie pisemne

W5

ma wiedzę na temat procesu integracji ﬁnansowej
i monetarnej Unii Europejskiej.

EKO_K1_W02,
EKO_K1_W03,
EKO_K1_W04,
EKO_K1_W07,
EKO_K1_W08

zaliczenie pisemne

W6

ma wiedzę na temat wybranych aspektów
funkcjonowania międzynarodowych rynków
ﬁnansowych – metody charakterystyki rynków,
wykorzystania instrumentów pochodnych,
niesprawności występujących na tych rynkach.

EKO_K1_W02,
EKO_K1_W03,
EKO_K1_W04,
EKO_K1_W07,
EKO_K1_W08

zaliczenie pisemne

U1

potraﬁ opisać i interpretować międzynarodowe
procesy ﬁnansowe oraz wskazywać ich skutki.

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U02,
EKO_K1_U04,
EKO_K1_U05

zaliczenie pisemne

U2

potraﬁ samodzielnie pozyskiwać i analizować dane
statystyczne dotyczące kategorii zawartych w bilansie
płatniczym.

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U02,
EKO_K1_U04,
EKO_K1_U05

zaliczenie pisemne

U3

potraﬁ przewidywać podstawowe wydarzenia
w obszarze przepływów kapitału, będące następstwem
zależności występujących na międzynarodowych
rynkach ﬁnansowych.

EKO_K1_U01,
EKO_K1_U02,
EKO_K1_U04,
EKO_K1_U05

zaliczenie pisemne

EKO_K1_K01,
EKO_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

ma świadomość znaczenia poznanych na zajęciach
treści i potraﬁ wykorzystywać zdobytą wiedzę
w podejmowanych decyzjach (np. zależności między
kursami walutowymi) a także teoretycznych analizach
(np. interpretacja faktów i wydarzeń gospodarczych).
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

rozwiązywanie zadań

10

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zagadnienia i deﬁnicje z zakresu ﬁnansów międzynarodowych.

W1, W6, U1

2.

Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania międzynarodowych rynków
ﬁnansowych (struktura międzynarodowych rynków ﬁnansowych: instytucje i
instrumenty, charakterystyka ponadnarodowego przepływu kapitału, przyszłość
rynków ﬁnansowych i znaczenie ﬁnansów, dane ﬁnansowe i ich wykorzystanie w
ﬁnansach w przyszłości).

W1, W6, U3, K1

3.

Kursy walutowe – klasyﬁkacja i charakterystyka, czynniki wpływające na poziom
kursu walutowego, organizacja międzynarodowego rynku walutowego, kalkulacja
kursów.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

Pieniądz i systemy pieniężne – reguły polityki pieniężnej, systemy walutowe,
wymienialność walut, system rozrachunkowy Międzynarodowego Funduszu
Walutowego – SDR.

W1, W2, U1, K1

5.

Proces integracji walutowej w Europie – tworzenie jednolitego rynku usług
ﬁnansowych, unia gospodarcza i walutowa, teorie optymalnych obszarów
walutowych.

W1, W5, U1, U3, K1

6.

Bilans płatniczy i zadłużenie międzynarodowe – deﬁnicja bilansu płatniczego i jego
struktura, charakterystyka poszczególnych pozycji wchodzących w skład bilansu
W1, W3, W4, U2, K1
płatniczego, problematyka zadłużenia zagranicznego i jego uwarunkowania, bilans
płatniczy Polski.

7.

Rozliczenia międzynarodowe – podział i charakterystyka.

W1, W2, W3, W4, U3, K1

8.

Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania międzynarodowych rynków
ﬁnansowych – charakterystyka rynków, wykorzystanie instrumentów pochodnych,
wybrane zagadnienia dotyczące kryzysów ﬁnansowych, wybrane procesy i
mechanizmy (polityka luzowania ilościowego, rozwój systemu shadow banking).

W1, W4, W6, U1, U3, K1

Sylabusy
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9.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, K1

Podsumowanie kursu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne 1. Obecność na zajęciach. 2. Pozytywna ocena z zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Makroekonomia, bankowość, podstawy ﬁnansów.

Sylabusy
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Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1200.5cc0345607de5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

omówić genezę koncepcji społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa wskazując na jej
podstawy teoretyczne oraz społeczne i cywilizacyjne

EKO_K1_W01,
EKO_K1_W03

zaliczenie pisemne

W2

student umie omówić praktyczne korzyści wynikające
z CSR oraz argumenty zaangażowania podmiotów
w CSR

EKO_K1_W03

zaliczenie pisemne

W3

opisać główne tendencje normalizacyjne
i standaryzacyje w obszarze CSR

EKO_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

student umie analizować otoczenie interesariuszy
organizacji i posługiwac się w tym celu narzedziami
takimi jak mapy interesariuszy

EKO_K1_U04

projekt

EKO_K1_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizować i krytycznie oceniać polityki w obszarze
CSR

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie raportu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
86

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

narracja o społecznej odpowiedzialności biznesu: wybrane zagadnienia
ekonomiczne, społeczne i cywilizacyjne

W1

2.

rola przedsiębiorstw w społeczeństwie a odpowiedzialny biznes: zagadnienia
teoretyczne i instytucjonalne

W1

3.

strategiczny kontekst społecznej odpowiedzialności biznesu: efekty organizacyjne
i behawioralne CSR

W2, K1

4.

rynkowy kontekst społecznej odpowiedzialności biznesu: etyczna konsumpcja,
społecznie odpowiedzialne inwestowanie, przedsiębiorczość społeczna, społeczne
innowacje

W3, U1, K1

5.

ekonomiczny kontekst społecznej odpowiedzialności biznesu: gospodarka
cyrkularna, zrównoważony rozwój

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt + zaliczenie pisemne

144 / 157

Inwestycje ﬁnansowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1200.620a682e5eb0d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna pojęcia związane z inwestowaniem,
instrumenty ﬁnansowe i ich charakterystyki

EKO_K1_W08

zaliczenie pisemne

W2

metody wyceny instrumentów ﬁnansowych

EKO_K1_W08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić wartość pieniądza w czasie

EKO_K1_U04,
EKO_K1_U10

zaliczenie pisemne

U2

dokonywać wyceny instrumentów ﬁnansowych

EKO_K1_U04,
EKO_K1_U10

zaliczenie pisemne

Sylabusy
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U3

obliczać i interpretować miary efektywności inwestycji

EKO_K1_U03,
EKO_K1_U04,
EKO_K1_U10

zaliczenie pisemne

EKO_K1_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
zaplanowania i oceny inwestycji w instrumenty
ﬁnansowe

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie zadań

20

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia związane z inwestowaniem

W1

2.

Wartość pieniądza w czasie : kapitalizacja i dyskontowanie

W1, W2, U1

3.

Metody oceny inwestycji

W1, U1, U2, U3, K1

4.

Elementy teorii portfelowej

W2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Uzyskanie pozytywnego wyniku punktowego z zaliczenia pisemnego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
matematyka. statystyka opisowa

Sylabusy
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Giełdy i transakcje giełdowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1200.5cc034563a496.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest dostarczenie słuchaczom praktycznej wiedzy, która umożliwi swobodne poruszanie się
w środowisku rynków giełdowych. Wiedza ta w szczególności dotyczy kształtowania korzystnych relacji z domami
maklerskimi oraz funduszami zbiorowego inwestowania. Ponadto, student nabywa umiejętności samodzielnego
podejmowania decyzji inwestycyjnych, zarządzania aktywami ﬁnansowymi w oparciu o wybrane narzędzia
analizy rynków oraz papierów wartościowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent rozumie istotę i znaczenie giełd w rozwoju
gospodarczym

EKO_K1_W04

egzamin pisemny

W2

absolwent zna i rozumie znaczenie poszczególnych
segmentów operacyjnych rynku ﬁnansowego
w gospodarce

EKO_K1_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent nabywa umiejętności samodzielnego
podejmowania decyzji inwestycyjnych

EKO_K1_U03

egzamin pisemny

U2

absolwent potraﬁ kształtować korzystne dla siebie
relacje z domami maklerskimi oraz funduszami
zbiorowego inwestowania

EKO_K1_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do wykorzystywania zdobytej
wiedzy w relacjach z organizacjami systemu
ﬁnansowego

EKO_K1_K04

egzamin pisemny

K2

absolwent jest gotów do oceny alternatywnych celów
i wartości w sporach o kierunki rozwoju wybranego
elementu systemu ﬁnansowego

EKO_K1_K02

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

analiza badań i sprawozdań

10

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rynek kapitałowy i instrumenty ﬁnansowe - wprowadzenie

W1

2.

Rynek giełdowy

W1, W2

Sylabusy
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3.

Systemy notowań giełdowych. Sesja giełdowa. Określenie kursu jednolitego.
Ograniczenia wahań kursów

U1, U2

4.

Zlecenia giełdowe

U1, U2, K1, K2

5.

Wpływ gospodarki na rynek ﬁnansowy. Analiza fundamentalna – otoczenie
przedsiębiorstwa

U1, U2

6.

Analiza fundamentalna - źródła informacji, analiza sytuacyjna, analiza „wnętrza”
spółki, analiza SWOT

U1, U2

7.

Sprawozdanie ﬁnansowe

U1, U2

8.

Wskaźniki rynkowe

U1, U2

9.

Wprowadzenie spółki na giełdę - I

W2, K1, K2

10.

Wprowadzenie spółki na giełdę - I

W1, K1, K2

11.

Elementy analizy technicznej - I

U1, U2

12.

Elementy analizy technicznej - I

U1, U2

13.

Powiązanie różnych analiz w zależności od sytuacji na rynku

U1, U2, K1, K2

14.

Wybór domu maklerskiego

U1, U2, K1, K2

15.

Instytucje wspólnego inwestowania

U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia kończy egzamin pisemny w formie zestawu 5 pytań otwartych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Trening asertywności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1200.5cc0345652e15.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Czym jest trening interpersonalny i jego znaczenie w sytuacjach zawodowych i biznesowych.

C2

Metody i sposoby rozwijania zachowań asertywnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne
ujęcia teorii motywacji

EKO_K1_W09

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada elementarne umiejętności przewidywania
zachowań członków organizacji w typowych
sytuacjach, analizy wybranych motywów tych
zachowań oraz wpływania na nie w określonym
zakresie

EKO_K1_U10

zaliczenie na ocenę

EKO_K1_K07,
EKO_K1_K09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

posiada zdolność asertywnego przekazywania i obrony
własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

konsultacje

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym są zachowania asertywne i czym się różnią od zachowań agresywnych i
pasywnych.

W1, U1, K1

2.

Przyczyny i konsekwencje zachowań nieasertwnych w sytuacjach zawodowych.

W1, U1, K1

3.

Metody i sposoby rozwijania asertywności

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Aktywny udział w zajęciach Oddanie pracy zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Konkurencyjność gospodarek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.1200.5cc034566b3cc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy dotyczącej obecnych ram oceny konkurencyjności gospodarek
narodowych, oraz miast globalnych, wedle liczących się rankingów światowych, a tym samym nakreślenia pola
działań do doskonalenia gospodarczej Polski na tle porównywalnych gospodarek. Dyskusje nad obowiązkowymi
lekturami oraz zadania grupowe pozwolą studentom i studentkom na krytyczną reﬂeksję nad dalszym rozwojem,
lub postępem, stojącymi często w kontrze do wartości związanych z jakością życia i zrównoważeniem. Zajęcia
wyposażą studentów_ki w narzędzia służące do trzeźwej oceny możliwości awansu różnych krajów, ustawionych
de facto w pewnym ustalonym porządku globalnym. Analiza celów i strategii przyjmowanych przez wybrane
kraje, w tym uwzględnienie takich cech jak rynek pracy, kapitał ludzki, kapitał społeczny, kreatywność,
innowacyjność, design czy przedsiębiorczość pozwoli studentom_kom na zapoznanie się z najnowszymi trendami
konkurencyjności, a także potencjalnymi alternatywami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student_ka ma wiedzę na temat podstawowych
instytucji i organizacji tworzących gospodarkę krajową
oraz zna ich role i funkcje w tworzeniu gospodarki
opartej na innowacjach.

EKO_K1_W03

esej

W2

zna istotę i główne uwarunkowania funkcjonowania
gospodarki narodowej oraz podstawowe procesy
rozwoju tej gospodarki i dalszego doskonalenia na tle
innych czołowych gospodarek świata.

EKO_K1_W04

esej

W3

posiada wiedzę na temat możliwości oddziaływania
gospodarki narodowej na funkcjonowanie podmiotów
gospodarczych i stymulowania ich w odniesieniu
do strategii krajowych.

EKO_K1_W05

esej

W4

zna podstawowe relacje między gospodarkami
narodowymi a gospodarką globalną oraz strategie
i możliwości budowania przewag konkurencyjnych.

EKO_K1_W07

esej

W5

zna podstawowe uwarunkowania decydujące
o zróżnicowaniu gospodarek oraz ważniejszych
procesach powodujących występowanie nierównowag
między państwami w odniesieniu do tła historycznego,
jak i najnowszych rankingów.

EKO_K1_W09

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student_ka potraﬁ interpretować podstawowe zjawiska
i procesy ekonomiczne z zakresu konkurencyjności,
EKO_K1_U01
a także wyciągać wnioski uogólniające.

prezentacja

U2

potraﬁ analizować bieżące wydarzenia gospodarcze
i przewidywać konsekwencje polityki gospodarczej
kraju dla jego pozycji konkurencyjnej.

EKO_K1_U02

esej, prezentacja

U3

potraﬁ dokonać pisemnego opisu, analizy
i interpretacji podstawowych zjawisk oraz procesów
gospodarczych, bazując m.in. na najnowszych
światowych opracowaniach dotyczących
konkurencyjności.

EKO_K1_U04

esej

U4

potraﬁ samodzielnie przygotować typowe, krótkie
prace pisemne (np. esej) bądź prezentacje dotyczące
zdarzeń gospodarczych.

EKO_K1_U07

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student_ka zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy
i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego,
EKO_K1_K01
odpowiadające dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości.

prezentacja

K2

posiada zdolności wykorzystywania zdobytej wiedzy
np. konkurencyjności i innowacji, oraz świadomość
potrzeby kierowania się przesłankami racjonalnego
gospodarowania.

prezentacja

EKO_K1_K04

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie raportu

15

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konkurencja i konkurencyjność w naukach ekonomicznych, źródła koncepcji
konkurencyjności, rozwój i zmiana spojrzenia na konkurencyjność, potencjał
konkurencyjny, zdolności konkurencyjne, poziomy konkurowania, pozycja
konkurencyjna.

W1, W3, W5, U2, K1

2.

Wskaźniki i pomiar konkurencyjności, rankingi, agencje ratingowe, zmienne i
uwarunkowania polityczne, metody ilościowe i jakościowe, podejścia alternatywne
do oceny.

W4, U1, U3, K2

3.

Konkurencyjna gospodarka a założenia polityki gospodarczej, analiza dokumentów
rządowych (Polski Ład), otoczenie makroekonomiczne i międzynarodowe,
W2, W4, W5, U1, U3, K1
światowy „peleton”, pułapki rozwoju, Gospodarka 4.0, robotyzacja.

4.

Kapitały: zasoby materialne i niematerialne konkurencyjnej gospodarki, w tym
kapitał ludzki, kapitał społeczny i rynek pracy. Konkurencyjność przedsiębiorstw,
przedsiębiorczość, pola oceny konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych,
interesariusze a działalność organizacji, bezkompromisowy wzrost a etyka.

W2, W3, U1, U2, K2

5.

Konkurencyjność miast, rankingi, rozwój, miasta globalne i przyszłość miast.

W1, W4, W5, U1, U2, U4,
K1

6.

Ekonomia instytucjonalna w odniesieniu do idei konkurencyjności, instytucje
formalne i nieformalne, reformy na rzecz podniesienia konkurencyjności, zmiana
instytucjonalna i konkurencyjność idei.

W2, W3, U2, U3, K2

7.

Konkurencyjność oparta na innowacyjności, kreatywności i design’ie, ocena
innowacyjności, determinanty przewagi konkurencyjnej, sektory kreatywne, nowe
technologie, obszary tworzenia wartości dodanej, opór wobec innowacji i zmiany.

W2, W3, W4, W5, U1, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z

Sylabusy
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prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na 100% zajęć, przygotowanie prezentacji grupowej (20%
oceny), aktywność (10%) i esej (70% oceny).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

ekonomia

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Ekonomia i ﬁnanse

85%

Nauki o zarządzaniu i jakości 6%
Językoznawstwo

3%

Matematyka

3%

Nauki prawne

3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek odpowiada na potrzeby rynku pracy w zakresie menedżerów wysokiego i średniego szczebla oraz specjalistów z
ekonomii. Absolwenci zajmują stanowiska kierownicze i eksperckie w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych i
instytucjach publicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Program kształci ponadto specjalistów (np. analityków,
doradców), przygotowanych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci wyróżniać się będą
kwaliﬁkacjami obejmującymi w stopniu zaawansowanym znajomość ekonomicznych mechanizmów na poziomie gospodarek i
przedsiębiorstw, różnych czynników wpływających na te procesy oraz metod podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i
niepewności. Kierunek Ekonomia jest jedynym tego typu kierunkiem na UJ na poziomie studiów drugiego stopnia.

Koncepcja kształcenia
Moduły kształcenia zgodne są z efektami uczenia się pod względem wiedzy, umiejętności i kompetencji. Podstawowe moduły
obejmują ekonomię, rynki kapitałowe i ﬁnansowe, ekonomię międzynarodową, ekonomię innowacji, instytucjonalną,
ilościowe metody podejmowania decyzji oraz kwestie zrównoważonego rozwoju. Kwaliﬁkacje merytoryczne i społeczne
poszerzają moduły z zakresu prawa gospodarczego oraz międzynarodowych i organizacyjnych aspektów działalności
gospodarczej. Zasadą kształcenia jest wysoki poziom merytoryczny i nowoczesne metody dydaktyczne oraz stała
aktualizacja treści i metod wobec dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego. Program nastawiony
jest ponadto na współpracę międzynarodową i wykorzystanie specjalistycznego języka angielskiego w procesie
dydaktycznym. Przyjęte standardy nauczania odpowiadają misji kształcenia na UJ, zawartej w strategii rozwoju uczelni.
Odnoszą się one w szczególności do dwóch celów głównych ujętych w strategii: najwyższej jakości nauczania oraz

Charakterystyka kierunku
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skutecznego wpływu na otoczenie społeczne i gospodarcze.

Cele kształcenia
1. Absolwent będzie posiadać zaawansowaną, specjalistyczną wiedzę z zakresu ekonomii.
2. Absolwent będzie posiadać umiejętności analizy, interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych oraz wpływu otoczenia na te
zjawiska, w warunkach konkurencji międzynarodowej.
3. Absolwent będzie umiał organizować pracę zespołową i kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się, negocjować
i przekonywać, przy biegłej znajomości języka angielskiego.
4. Absolwent będzie przygotowany do pracy na kierowniczych i specjalistycznych stanowiskach w sektorze prywatnym, jak i
publicznym oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, integracja ekonomiczna i konkurencja technologiczna powodują, że rośnie złożoność
gospodarowania zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Uwarunkowania te wymagają od decydentów kwaliﬁkacji,
które łączyłyby zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości, prawa i metod ilościowych, ze znajomością
modeli działalności przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Od menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz specjalistów
oczekuje się wszechstronnej oceny zjawisk na poziomie mikro i makroekonomicznym, z uwzględnieniem otoczenia prawnego
i społecznego. Program studiów na kierunku Ekonomia zapewnia te kwaliﬁkacje zarówno w zakresie wiedzy, jak i
umiejętności i kompetencji społecznych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Z przedstawionymi powyżej potrzebami społeczno-gospodarczymi zgodne są efekty uczenia się. W zakresie wiedzy,
obejmują one modele i metody osiągania efektywności ekonomicznej przez podmioty prywatne i publiczne o różnej skali
działania, z uwzględnieniem znajomości rachunkowości oraz uwarunkowań prawnych i organizacyjnych. W zakresie
umiejętności, efekty uczenia się zapewniają zdolność do analizy, interpretacji i oceny zjawisk gospodarczych oraz wyboru
efektywnych rozwiązań ekonomicznych problemów. Przekazywane kompetencje społeczne zapewniają gotowość do działania
przedsiębiorczego i kierowania złożonymi projektami, w których przestrzega się wysokich standardów profesjonalnych i
etycznych.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania naukowe obejmują zagadnienia makro- i mikroekonomiczne, z uwzględnieniem międzynarodowych i
instytucjonalnych uwarunkowań działalności gospodarczej. Główne obszary badań makroekonomicznych dotyczą
przestrzennego zróżnicowania rozwoju, rynku pracy, polityki gospodarczej, rynków ﬁnansowych oraz procesów
umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Istotnym elementem specjalizacji jednostki są też badania z zakresu
instytucjonalnych uwarunkowań gospodarowania, w tym regulacji prawnych, oraz ekonomicznej analizy prawa.
Specjalistyczna problematyka ﬁnansowo-księgowa koncentruje się na analizach systemu rachunkowości i audycie
ﬁnansowym, rachunkowości zarządczej oraz ﬁnansowych analizach działalności jednostek. Badania w zakresie
mikroekonomii i ekonomii branży koncentrują się m.in. na strukturach kapitałowych przedsiębiorstw, przedsiębiorczości,
innowacyjności i wzroście przedsiębiorstw oraz ich społecznej odpowiedzialności.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Rozwój badań naukowych w wymienionych specjalizacjach zapewnia wysokie kompetencje kadry dydaktycznej w realizacji
celów kształcenia. Publikacje będące rezultatem badań naukowych są wszechstronnie wykorzystywane w działalności
edukacyjnej, jako lektury podstawowe lub uzupełniające i zaawansowane. Studenci mają także możliwość zaangażowania w
działalność badawczą promotorów prac magisterskich. Obszary badawcze jednostki wykazują bezpośredni związek z
podstawowymi modułami kształcenia w zakresie ekonomii, rynków kapitałowych i ﬁnansowych, rachunkowości oraz
ilościowych metod podejmowania decyzji. Tematyka badań naukowych zapewnia też wysokie standardy w kształtowaniu
kwaliﬁkacji merytorycznych i społecznych poprzez moduły z zakresu instytucjonalnych, międzynarodowych i organizacyjnych
aspektów działalności gospodarczej.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Infrastruktura pozwala na zastosowanie nowoczesnych, interaktywnych metod dydaktycznych oraz na samodzielne
pozyskiwanie wiedzy. Sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny i multimedialny, a ich rozmiar dostosowany jest do
zróżnicowanych form zajęć, w tym w małych grupach. Niezależnie od systemu intranetu, uniwersytecka sieć umożliwia
dostęp do Internetu dla pracowników i studentów wydziału. Zajęcia w pracowniach komputerowych ze specjalistycznym
oprogramowaniem zapewniają pozyskiwanie praktycznych umiejętności. Wydziałowa biblioteka posiada bogate zasoby
związane z ekonomią i naukami pokrewnymi. Podręczniki, monograﬁe, czasopisma i tematyczne bazy danych, dostępne są w
formie tradycyjnej i elektronicznej. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną czytelnię, wyposażoną w sprzęt multimedialny.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0311

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów obejmuje cztery semestry, podczas których realizowane są obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia.
Dwa pierwsze semestry koncentrują się na modułach obligatoryjnych, które odzwierciedlają główne merytoryczne obszary
kształcenia, związane z mikro- i makroekonomią, rachunkowością, ilościowymi metodami optymalizacji decyzji, prawem
gospodarczym oraz instytucjonalnymi i międzynarodowymi aspektami działalności gospodarczej. Od semestru trzeciego,
realizowane są moduły fakultatywne, m.in. z zakresu modelowania zjawisk ekonomicznych, kryzysów gospodarczych,
zrównoważonego rozwoju i zarządzania ryzykiem. Ponadto, od drugiego semestru, studenci uczestniczą w seminarium
dyplomowym trwającym trzy semestry. Seminarium kończy się egzaminem dyplomowym. Podstawowe rodzaje zajęć
dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Formami zaliczenia są egzaminy w formie pisemnej lub ustnej
oraz zaliczenia.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

123

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

powyżej 62

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

5

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

20

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

5

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 994

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie dotyczy.

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu
dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

EKO_K2_W01

Absolwent zna i rozumie pogłębione ekonomiczne koncepcje, teorie i podejścia
badawcze

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

EKO_K2_W02

Absolwent zna i rozumie relacje między podmiotami gospodarczymi oraz między
podmiotami gospodarczymi i instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i
międzynarodowej

P7S_WG,
P7S_WK

EKO_K2_W03

Absolwent zna i rozumie zastosowanie wybranych narzędzi ilościowych w opisie i
analizie funkcjonowania zjawisk gospodarczych, a także w prognozowaniu i tworzeniu
scenariuszy rozwoju tych zjawisk

P7U_W, P7S_WG

EKO_K2_W04

Absolwent zna i rozumie zasady zakładania indywidualnej działalności gospodarczej i
rozwiązania służące rozwojowi tej działalności, w tym dotyczące kształtowania relacji
z otoczeniem oraz prawa, norm i standardów związanych z tego rodzaju działalnością

P7S_WG,
P7S_WK

EKO_K2_W05

Absolwent zna i rozumie atrybuty, modele i teorie funkcjonowania przedsiębiorstw i
innych organizacji oraz uwarunkowania ich działalności

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

EKO_K2_W06

Absolwent zna i rozumie regulacje prawne, normy i standardy dotyczące
poszczególnych obszarów gospodarki

P7S_WG,
P7S_WK

EKO_K2_W07

Absolwent zna i rozumie zasady rachunkowości, sprawozdawczości i analizy
ﬁnansowej przedsiębiorstw

P7S_WG,
P7S_WK

EKO_K2_W08

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie rynków kapitałowych i ﬁnansowych

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

EKO_K2_W09

Absolwent zna i rozumie metody i systemy wspomagające procesy podejmowania
decyzji w warunkach ryzyka i niepewności

P7S_WG,
P7S_WK

EKO_K2_W10

Absolwent zna i rozumie struktury wybranych organizacji gospodarczych i instytucji,
przebieg wybranych procesów gospodarczych i społecznych oraz wybrane metody
służące ich analizie

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

Kod

Treść

PRK

EKO_K2_U01

Absolwent potraﬁ analizować złożone zjawiska i procesy ekonomiczne oraz
wskazywać wybrane zależności przyczynowo-skutkowe między występującymi
procesami

P7U_U, P7S_UK,
P7S_UO

EKO_K2_U02

Absolwent potraﬁ obserwować zjawiska i procesy gospodarcze i na tej podstawie
formułować własne sądy i oceny występujących zależności

P7U_U, P7S_UK,
P7S_UO

EKO_K2_U03

Absolwent potraﬁ pozyskiwać i analizować dane statystyczne oraz informacje makroi mikroekonomiczne dotyczące wybranych procesów gospodarczych, a także
stosować je w wybranych modelach służących badaniu tych procesów

P7U_U, P7S_UW

EKO_K2_U04

Absolwent potraﬁ stosować w pracy lub nauce zaawansowaną, wyspecjalizowaną
wiedzę z ekonomii i ﬁnansów, odwołując się do odpowiednich teorii, koncepcji i
metod

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

EKO_K2_U05

Absolwent potraﬁ wykorzystywać niektóre zaawansowane narzędzia i techniki
stosowane w naukach ekonomicznych w celu zrozumienia i interpretacji zjawisk
gospodarczych

P7S_UW, P7S_UK

EKO_K2_U06

Absolwent potraﬁ posługiwać się wybranymi przepisami prawa, normami i zasadami
obowiązującymi w naukach ekonomicznych, a także wykorzystywać te przepisy do
rozwiązania wybranych problemów gospodarczych

P7U_U, P7S_UK,
P7S_UO

EKO_K2_U07

Absolwent potraﬁ przeprowadzić analizę ﬁnansową przedsiębiorstwa bądź pogłębioną
P7U_U, P7S_UW
analizę wybranego obszaru funkcjonowania tego przedsiębiorstwa

EKO_K2_U08

Absolwent potraﬁ organizować zespół i kierować jego pracą w podmiotach
gospodarczych i instytucjach publicznych

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UO

EKO_K2_U09

Absolwent potraﬁ porozumiewać się specjalistyczną terminologią ekonomiczną i
ﬁnansową z różnymi odbiorcami, w tym również w języku obcym na poziomie B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK, P7S_UO

EKO_K2_U10

Absolwent potraﬁ prowadzić prace badawcze (szczególnie w celu przygotowania
pracy magisterskiej), w tym formułować cele, hipotezy i problemy badawcze

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

EKO_K2_K01

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji złożonych
projektów, biorąc pod uwagę skutki podejmowanych przez siebie decyzji

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

EKO_K2_K02

Absolwent jest gotów do oceny realizowanego zadania bądź wykonywanej pracy z
punktu widzenia skuteczności i efektywności oraz konsekwencji etycznych

P7U_K, P7S_KR

EKO_K2_K03

Absolwent jest gotów do pracy w zespole i podejmowania w ramach takiej współpracy
P7U_K, P7S_KK
różnych ról i funkcji

EKO_K2_K04

Absolwent jest gotów do określenia potrzeb związanych z powierzonym zadaniem
oraz wskazania zadań dla innych osób uczestniczących w tym zadaniu

P7U_K, P7S_KO

EKO_K2_K05

Absolwent jest gotów do samodzielnej i krytycznej oceny wiedzy i umiejętności oraz
ich uzupełniania i rozwoju

P7S_KK, P7S_KR

EKO_K2_K06

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, z
uwzględnieniem interesów prywatnych i publicznych

P7S_KO, P7S_KR

EKO_K2_K07

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego działania w miejscu pracy i w kontaktach
ze środowiskiem zewnętrznym, przy uwzględnieniu wysokich standardów
profesjonalnych i etycznych

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia myśli ekonomicznej

30

4,0

egzamin

O

Prawo gospodarcze

30

4,0

egzamin

O

Wnioskowanie statystyczne

30

4,0

egzamin

O

Rynki kapitałowe i ﬁnansowe

30

4,0

egzamin

O

Rachunkowość

60

4,0

egzamin

O

Ekonomia innowacji

30

4,0

egzamin

O

Makroekonomia zaawansowana

45

6,0

egzamin

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
Business English B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Business English C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

60

5,0

egzamin

O

Ekonomia menedżerska

30

4,0

egzamin

O

Operational research

30

5,0

egzamin

O

Ekonomia matematyczna

60

5,0

egzamin

O

Ekonomia międzynarodowa

60

4,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie

O

Semestr 2
Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
Business English B2+

30

5,0

egzamin

F

Business English C1+

30

5,0

egzamin

F

Semestr 3

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Modele wzrostu gospodarczego

30

4,0

egzamin

O

Ekonomia instytucjonalna

30

4,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie

O

Przedsiębiorczość

45

5,0

egzamin

O

Ekonometryczne modele rynków ﬁnansowych

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka wsparcia przedsiębiorstw

30

4,0

egzamin

F

Zjawiska cykliczne w gospodarce

30

4,0

egzamin

F

Programy i fundusze UE

30

4,0

egzamin

F

Ekonomia pracy

15

2,0

egzamin

F

Nowe technologie w ekonomii

15

2,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ekonomia behawioralna

30

4,0

egzamin

O

Zaawansowane ﬁnanse międzynarodowe

30

4,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

10,0

zaliczenie

O

Zrównoważony rozwój w ekonomii

30

4,0

egzamin

O

Finanse przedsiębiorstw

30

4,0

egzamin

F

Ryzyko w działalności gospodarczej

30

4,0

egzamin

F

Rozwój organizacji

30

4,0

egzamin

F

Kryzysy ﬁnansowe i walutowe

30

4,0

egzamin

F

Energetyka w ekonomii

15

2,0

egzamin

F

Ekonomia a środowisko

15

2,0

egzamin

F

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy

12 / 125

Historia myśli ekonomicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.210.5cc034577871d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student potraﬁ krytycznie przeanalizować bieżące i przeszłe zdarzenia gospodarcze. Analizowane problemy jest
w stanie powiązać z istniejącymi szkołami ekonomicznymi. Potraﬁ przedstawić ewolucję koncepcji ekonomicznych
oraz zidentyﬁkować ekonomistów zajmujących się poszczególnymi tematami. Zdaje sobie sprawę z różnorodności
teorii rozwijanych współcześnie przez różnych przedstawicieli nauki i potraﬁ powiązać ich z przeszłymi nurtami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada zaawansowaną wiedzę na temat
ewolucji nauk ekonomicznych oraz głównych podejść
badawczych dotyczących wybranych teorii
ekonomicznych w perspektywie historycznej

EKO_K2_W01

esej

W2

posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą
fundamentalnych zasad i koncepcji głównonurtowych
i heterodoksyjnych teorii ekonomii odnośnie relacji
między podmiotami gospodarczymi i instytucjami
tworzącymi ich otoczenie

EKO_K2_W02

esej

U1

potraﬁ analizować złożone zjawiska i procesy
ekonomiczne oraz wskazywać zależności
przyczynowo-skutkowe między występującymi
procesami, również w perspektywie historycznej.

EKO_K2_U01

esej

U2

ma umiejętność obserwacji zjawisk i procesów
gospodarczych i na tej podstawie formułowania
własnych sądów i oceny występujących zależności,
odnosząc je do przeszłości oraz współczesnych nurtów
ekonomii

EKO_K2_U02

esej

EKO_K2_K05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnej i krytycznej oceny wiedzy i umiejętności
w perspektywie ewolucji teorii ekonomii oraz ich
uzupełniania i rozwoju, również w kierunkach spoza
głównego nurtu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza problemu

5

przeprowadzenie badań literaturowych

30

konsultacje

5

przygotowanie eseju

40

poprawa projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

14 / 125

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot historii myśli ekonomicznej

W1

2.

Ekonomia przed Adamem Smithem

W1, U1

3.

Doktryna szkoły klasycznej – Adam Smith

W1, U1

4.

Ekonomia klasyczna

W1, U1

5.

Zmierzch ekonomii klasycznej – John Stuart Mill

W1, U1

6.

Ekonomia marksowska

W1, U1, K1

7.

Rewolucja marginalna – szkoła austriacka, marginaliści lozańscy

W1, U1

8.

Przejście do szkoły neoklasycznej, Alfred Marshall

W1, U1

9.

Niemiecka szkoła historyczna

W1, W2, U1, K1

10.

Rozwój myśli ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych - instytucjonalizm

W1, W2, U1, K1

11.

Doktryna ekonomiczna Keynesa

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Makroekonomia po Keynesie

W1, W2, U1, U2, K1

13.

Rozwój nowoczesnej heterodoksyjnej myśli ekonomicznej

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Wkład polskiej myśli ekonomicznej w światowy rozwój nauki

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej na jeden z zadanych tematów, które mają charakter przekrojowy.
Esej współautorski.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiotami wprowadzającymi do przedmiotu są: mikroekonomia, makroekonomia, historia gospodarcza.

Sylabusy
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Prawo gospodarcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.210.5cc03457902eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami wiążącymi się z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz formami organizacyjno-prawnymi, w jakich może być ona realizowana

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna najważniejsze regulacje dotyczące podjęcia,
wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej
K_W05 (3)

EKO_K2_W06

egzamin pisemny
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W2

posiada wiedzę na temat form organizacyjnoprawnych prowadzenia działalności gospodarczej
K_W08 (3), K_W10 (2)

EKO_K2_W04,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność rozwiązywania problemów
prawnych powstających w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej K_U09 (2)

EKO_K2_U06

egzamin pisemny

U2

posiada umiejętność doboru odpowiedniej formy
organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności
gospodarczej, potraﬁ przedsięwziąć kroki niezbędne
do jej powstania, a także zorganizować jej strukturę
organizacyjną zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym K_U10 (2), K_U11 (2)

EKO_K2_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie konieczność ciągłej weryﬁkacji
obowiązującego stanu prawnego K_K01 (3)

EKO_K2_K05

egzamin pisemny

K2

rozumie konieczność ustawicznego poszerzania
wiedzy z zakresu prawa gospodarczego K_K06 (3)

EKO_K2_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

analiza aktów normatywnych

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i podział prawa gospodarczego

W1, K1

Sylabusy
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2.

Konstytucja RP a działalność gospodarcza

W1, U1, K1

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

3.

W1, U1, K1, K2

Spółki

4.

W2, U2, K1, K2

Rejestry przedsiębiorców – organizacja oraz postępowanie w sprawie o wpis

5.
6.

Ochrona konsumentów / system wsparcia konsumentów

W1, U1, U2, K1, K2
W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
test jednokrotnego wyboru (celem uzyskania zaliczenia konieczne jest
uzyskanie co najmniej 50% + 1 prawidłowych odpowiedzi)

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończenie studiów I stopnia

Sylabusy
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Wnioskowanie statystyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.210.5cc03457a7e71.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest poznanie przez studenta podstawowych metod wnioskowania statystycznego oraz nabycie
umiejętności wykorzystania tych metod w analizie danych statystycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia wnioskowania statystycznego
i metody analiz statystycznych.

EKO_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać metody wnioskowania statystycznego
w modelowaniu zjawisk gospodarczych.

EKO_K2_U03,
EKO_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

EKO_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizy danych statystycznych i wyciągania wniosków
na podstawie przeprowadzonych analiz.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

rozwiązywanie zadań problemowych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Elementy statystyki opisowej (klasyczne miary położenia, klasyczne miary
rozproszenia, analiza współzależności).

W1

2.

Zmienne losowe i ich rozkłady teoretyczne.

W1

3.

Teoria estymacji.

W1, U1, K1

4.

Testowanie hipotez statystycznych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów z zaliczenia
pisemnego.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów z egzaminu
zaliczenie pisemne pisemnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy rachunku prawdopodobieństwa

Sylabusy

21 / 125

Rynki kapitałowe i ﬁnansowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.210.5cc03457bﬀ45.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wykazanie znaczenia rynku kapitałowego jako mechanizmu transformacji oszczędności w inwestycje w procesie
budowy konkurencyjnej gospodarki rynkowej

C2

zaprezentowanie szerokiej palety możliwości rynkowego wsparcia ﬁnansowego przedsiębiorstw i jednostek
samorządu terytorialnego

C3

wykształcenie wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z oferty rynku kapitałowego (emitent vs. inwestor)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent ma pogłębioną wiedzę w zakresie
funkcjonowania międzynarodowych rynków
ﬁnansowych ze szczególnym naciskiem na rynek
kapitałowy jako mechanizmu transformacji
oszczędności w inwestycje w procesie budowy
konkurencyjnej gospodarki rynkowej

EKO_K2_W08

egzamin pisemny

W2

absolwent ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad
emisji dłużnych i udziałowych papierów wartościowych

EKO_K2_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent ma umiejętności pozwalające
na wykonywanie zadań osoby zatrudnionej
na stanowisku doradcy ﬁnansowego

EKO_K2_U04

egzamin pisemny

U2

dokonywać obserwacji wybranych zjawisk i procesów
gospodarczych i na tej podstawie formułować własne
sądy i oceny występujących zależności w obszarze
rynku ﬁnansowego

EKO_K2_U02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do realnej oceny korzyści
i kosztów emisji dłużnych i udziałowych papierów
wartościowych

EKO_K2_K01

egzamin pisemny

K2

absolwent jest gotów przeprowadzić krótki kurs nt.
rynku kapitałowego

EKO_K2_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

23 / 125

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Inwestycje w sensie makroekonomicznym. System ﬁnansowy na tle systemu
społeczno-gospodarczego i jego znaczenie dla rozwoju sfery realnej gospodarki.

W1

2.

Komponenty systemu ﬁnansowego. Rynek ﬁnansowy – pojęcie, systematyka,
funkcje. Rynek kapitałowy

W1

3.

Główne procesy i zjawiska zachodzące w obszarze współczesnych
międzynarodowych rynków obrotu instrumentami ﬁnansowymi. Integracja rynków
kapitałowych w UE

W1, U2

4.

Rozwój rynku giełdowego w Polsce. Analiza zmian infrastruktury prawnej,
technicznej oraz instytucji otoczenia rynku giełdowego. Strategia rozwoju rynku
kapitałowego (w Polsce)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Ogólna analiza prawa wspólnotowego określającego zasady organizacji i
funkcjonowania rynków regulowanych oraz ﬁrm inwestycyjnych. Dyrektywy o
rynkach instrumentów ﬁnansowych.

W2

6.

Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania w obiegu gospodarczym
instrumentów ﬁnansowych oraz papierów wartościowych. Źródła prawa papierów
wartościowych, ich systematyka oraz funkcje spełniane w obrocie gospodarczym.

W2

7.

Prawna i ekonomiczna analiza obrotu akcjami, prawami poboru, prawami do
nowych akcji oraz warrantami subskrypcyjnymi.

W2, K1, K2

8.

Akcje. Rynek akcji, ASO. Wybrane aspekty wyceny akcji.

W2, U2, K1, K2

9.

Prawna i ekonomiczna analiza obrotu obligacjami: korporacyjnymi, spółdzielczymi,
W2, U1, U2, K1, K2
komunalnymi, skarbowymi oraz listami zastawnymi (I)

10.

Prawna i ekonomiczna analiza obrotu obligacjami: korporacyjnymi, spółdzielczymi,
W2, U1, U2, K1, K2
komunalnymi, skarbowymi oraz listami zastawnymi (II)

11.

Derywaty (opcje giełdowe, kontrakty typu futures) – istota, funkcje, zasady
zawierania transakcji (I)

W2, U1, U2, K1, K2

12.

Derywaty (opcje giełdowe, kontrakty typu futures) – istota, funkcje, zasady
zawierania transakcji (II)

W2, U1, U2, K1, K2

13.

Zasady dopuszczania do obrotu giełdowego instrumentów ﬁnansowych. Systemy
notowań stosowane na giełdach instrumentów ﬁnansowych.

W2, U1, U2, K1, K2

14.

Instytucje zbiorowego inwestowania (I)

U1, K1, K2

15.

Instytucje zbiorowego inwestowania (II)

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia kończy egzamin pisemny w formie zestawu 5 pytań otwartych

Wymagania wstępne i dodatkowe
słuchacz powinien dysponować wiedzą z zakresu makroekonomii, podstaw ﬁnansów, matematyki ﬁnansowej, bankowości,
ﬁnansów międzynarodowych,

Sylabusy
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Rachunkowość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.210.5cac67c8867f0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy o zasadach wyceny, ujmowania w księgach rachunkowych oraz prezentacji
w sprawozdaniach ﬁnansowych skutków zdarzeń gospodarczych występujących w działalności przedsiębiorstw

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami rachunkowości menedżerskiej w zakresie planowania
ﬁnansowego, budżetowania oraz rachunku kosztów

C3

Prezentacja praktycznych aspektów wykorzystania elementów rachunkowości ﬁnansowej oraz menedżerskiej
w bieżącym zarządzaniu jednostką gospodarczą

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
zasady z zakresu księgowania operacji gospodarczych,
wyceny składników majątkowych, sporządzania
sprawozdań ﬁnansowych oraz zasad rozliczania
podstawowych tytułów podatkowych w działalności
gospodarczej

EKO_K2_W02,
EKO_K2_W04,
EKO_K2_W05,
EKO_K2_W06,
EKO_K2_W07,
EKO_K2_W08,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe warianty rachunku kosztów, zasady
planowania ﬁnansowego i budżetowania oraz metody
oceny decyzji inwestycyjnych

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W03,
EKO_K2_W04,
EKO_K2_W05,
EKO_K2_W06,
EKO_K2_W07,
EKO_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

EKO_K2_W02,
EKO_K2_W03,
główne kierunki zmian w sprawozdawczości ﬁnansowej
EKO_K2_W05,
przedsiębiorstw oraz wykorzystaniu narzędzi
EKO_K2_W06,
analitycznych rachunkowości zarządczej
EKO_K2_W09,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu
ewidencjonowania operacji gospodarczych, wyceny
majątku, sporządzania sprawozdań ﬁnansowych oraz
zasad rozliczania podstawowych tytułów podatkowych
w działalności gospodarczej

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U06,
EKO_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

sporządzać różne warianty kalkulacji kosztów oraz
oceniać ich efektywność, przygotowywać plany
ﬁnansowe w długiej i krótkiej perspektywie czasu,
zastosować narzędzia optymalizacyjne
w podejmowaniu bieżących decyzji inwestycyjnych

EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

dokonać ogólnej oceny sytuacji majątkowo-ﬁnansowej
przedsiębiorstwa oraz jego wyników ﬁnansowych

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U06,
EKO_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K1

realnej oceny pojawiających się ryzyk i problemów
związanych z systemem rachunkowości w podmiotach
gospodarczych oraz określania potrzeb odnoszących
się do tego obszaru

EKO_K2_K01,
EKO_K2_K04,
EKO_K2_K05,
EKO_K2_K06,
EKO_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

pełnienia roli specjalisty z zakresu rachunkowości oraz
rozwijania swych kompetencji w kierunku funkcji
dyrektora ﬁnansowego

EKO_K2_K01,
EKO_K2_K02,
EKO_K2_K05,
EKO_K2_K06,
EKO_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

4

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
109

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota rachunkowości ﬁnansowej i zarządczej w świetle współczesnych warunków
prowadzenia działalności gospodarczej

W3, U1, U2, U3, K1, K2

2.

Obowiązki z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości
ﬁnansowej przedsiębiorstw, szczegółowa struktura rocznego raportu ﬁnansowego

W1, W3, U1, U3, K1, K2

3.

Zasady klasyﬁkacji, wyceny i ewidencji składników majątkowych ﬁrmy

W1, U1, K1, K2

4.

Klasyﬁkacja, wycena i ewidencja źródeł ﬁnansowania działalności

W1, U1, K1, K2

5.

Zasady klasyﬁkacji oraz ewidencji przychodów i kosztów działalności gospodarczej

W1, U1, K1, K2

6.

Sposoby ewidencji kosztów działalności podstawowej oraz ich prezentacja w
rachunku zysków i strat

W1, U1, K1, K2

7.

Zasady kalkulacji kosztów działalności gospodarczej oraz podstawowe ich
warianty

W2, W3, U2, K1, K2

8.

Szczegółowe metody kalkulacji kosztów

W2, W3, U2, K1, K2

9.

Planowanie ﬁnansowe w długiej i krótkiej perspektywie czasu, zasady
sporządzania planów ﬁnansowych

W2, W3, U2, K1, K2

10.

Proces budżetowania jako narzędzie w bieżącym zarządzaniu podmiotem
gospodarczym

W2, W3, U2, K1, K2

11.

Decyzje inwestycyjne w działalności gospodarczej

W2, W3, U2, U3, K1, K2

12.

Metody oceny efektywności podejmowanych decyzji ﬁnansowych w praktyce
gospodarczej

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

1. Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach 2. Pozytywna ocena z
zaliczenia

wykład

egzamin pisemny

1. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń 2. Pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości ﬁnansowej,
ﬁnansów, prawa cywilnego i gospodarczego oraz mikroekonomii.

Sylabusy
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Ekonomia innowacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.210.604b64f0323f4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

1) zdobycie wiedzy w zakresie relacji między teorią ekonomii a teoria innowacji, różnych poglądów na role
innowacji w gospodarce i społeczeństwie

C2

2) zrozumienie istoty innowacji, innowacyjności, sposobów jej mierzenia, zależności między innowacyjnością
a konkurencyjnością, oceny skuteczności narodowych systemów innowacji

C3

3) umiejętność tworzenia strategii innowacji w gospodarce, regionie, przedsiębiorstwie na podstawie strategii
priorytetyzacji (SSS)

C4

5) zdobycie wiedzy na temat tworzenia i wykorzystania podstawowych struktur organizacyjnych
i instytucjonalnych dla rozwoju innowacji

C5

6) zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny ryzyka występującego w działalności innowacyjnej i mierzenia
korzyści ekonomicznych z innowacji

C6

7)zdobycie umiejętności w zakresie ﬁnansowania innowacji i zarządzania nimi (ocena, wybory)

C7

8) zdobycie wiedzy i zdolności analizowania możliwości komercjalizacji innowacji, kosztów i korzyści tego
procesu

C8

9) zdobycie wiedzy i analizowanie dobrych praktyk w zakresie polityki innowacyjnej państwa (krajowej i unijnej)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

1) umiejętność rozpoznania różnych podejść
teoretycznych do tworzenia strategii i polityki
innowacji w ujęciu krajowym i unijnym

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W03,
EKO_K2_W04,
EKO_K2_W06,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

2) zrozumienie istoty działalności naukowo-badawczej
i innowacyjnej oraz umiejętność jej oceny

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W03,
EKO_K2_W06,
EKO_K2_W08

egzamin pisemny

W3

3) rozumienie znaczenia edukacji dla innowacji (od
przedszkola do różnych form samokształcenia
i zdobywania wiedzy i informacji

EKO_K2_W03,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
prezentacja

W4

4) rozumienie zasad i warunków ochrony własności
intelektualnej w różnych koncepcjach

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W03,
EKO_K2_W09,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny

W5

5) rozumienie efektu synergii działania różnych
struktur organizacyjnych na rzecz rozwoju innowacji

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny

W6

6)rozumienie działalności państwa w zakresie polityki
n-b i innowacyjnej

EKO_K2_W06,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny

W7

7) zrozumienie zasad działania instrumentów
ﬁnansowania innowacji

EKO_K2_W02,
EKO_K2_W05,
EKO_K2_W06

egzamin pisemny,
prezentacja

W8

8)rozumienie zależności między innowacyjnością
i konkurencyjnością i interpretowanie tych zależności
w przedsiębiorstwie, regionie i kraju

EKO_K2_W02,
EKO_K2_W03,
EKO_K2_W09

egzamin pisemny

Sylabusy
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W9

9) rozumienie strategii innowacji w regionach oraz
programów rządowych na rzecz wzrostu
innowacyjności

EKO_K2_W04,
EKO_K2_W06,
EKO_K2_W08,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

1) posiada umiejętność identyﬁkowania
poszczególnych elementów gospodarki narodowej
warunkujących rozwój innowacji

EKO_K2_U01

egzamin pisemny

U2

2) posiada umiejętność pozyskiwania Informacji
i na ich podstawie interpretowania danych opisujących
procesy społeczno-gospodarcze z punktu widzenia
możliwości podejmowania działalności innowacyjnej

EKO_K2_U02

egzamin pisemny

U3

3) posiada umiejętność określania warunków dostępu
do źródeł innowacji w gospodarce i społeczeństwie

EKO_K2_U03,
EKO_K2_U06

egzamin pisemny

U4

4) posiada umiejętność korzystania z narzędzi polityki
ekonomicznej stanowiących wsparcie aktywności
innowacyjnej

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

U5

5) posiada umiejętność oceny źródeł i ścieżek
ﬁnansowania aktywności innowacyjnej dostępnych
w danej gospodarce oraz wyboru adekwatnych
do własnego przedsięwzięcia

EKO_K2_U03,
EKO_K2_U07

egzamin pisemny

U6

6) posiada umiejętność oceny i doboru efektywnych
form ochrony własności intelektualnej oraz właściwej
aktywności w przypadku naruszeń

EKO_K2_U06,
EKO_K2_U09

egzamin pisemny,
prezentacja

U7

7) potraﬁ tworzyć komórkę zarządzania innowacjami
i prowadzić ten proces

EKO_K2_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1) potraﬁ wskazać podstawowe zależności
(przyczynowo-skutkowe i funkcjonalne) między
aktywnością innowacyjną a efektami gospodarczymi
i społecznymi

EKO_K2_K01

egzamin pisemny

K2

2) potraﬁ wskazać priorytety rozwoju badań
i innowacji w gospodarce, regionie stosując adekwatne EKO_K2_K06
metody wyznaczania priorytetów –

egzamin pisemny,
prezentacja

K3

3) ma zdolność kojarzenia partnerów (sieci) dla
danego przedsięwzięcia innowacyjnego w układach
krajowych, regionalnych i międzynarodowych

egzamin pisemny,
prezentacja

EKO_K2_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza i przygotowanie danych

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy

31 / 125

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

konsultacje

2

pozyskanie danych

5

przygotowanie do zajęć

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
109

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.
1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

• PODSTAWY EKONOMII INNOWACJI

W1, K1

2.

KREATYWNOŚĆ - GOSPODARKA KREATYWNA- GOSPODARKA WIEDZY GOSPODARKA INNOWACYJNA - GOSPODARKA CYFROWA...

W8, U1, K1

3.

PROCES INNOWACJI

W2, W3, U3, K1

4.

SYSTEMY I STRATEGIE INNOWACJI

W5, U2, K1

5.

MODELE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH DLA INNOWACJI (ŚWIAT I POLSKA)

W5, U3, K1

6.

FINANSOWANIE INNOWACJI

W7, U5, K2

7.

ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

W5, U7, K2

8.

INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ W POLSE I NA SWIECIE

W2, U6, K2

9.

POLITYKA INNOWACJI W POLSCE, UE I NA SWIECIE

W6, W8, U1, U2, U3, K1

10.

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

W2, U3, K2

11.

FORESIGHT - METODYKA I ZNACZENIE

W1, W9, U2, K1, K2

12.

SMART SPECIALIZATION STRATEGY I JEJ ZNACZENIE W POLITYCE INNOWACJI

W1, W9, U4, K2

13.

AKADEMICKA PZREDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACYJNA

W3, W4, W5, U5, U6, K3

14.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

W2, W4, U6, K1

15.

KOBIETY A INNOWACJE (ROZWÓJ KONCEPCJI INNOGEND)

W1, W3, W9, U3, K1

16.

PZREMYSŁ 4.0 JAKO EGZAMPLIFIKACJA 4REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ

W1, W5, W9, U1, K1, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań,

Sylabusy
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metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) UCZESTNICTWO W WYKŁADACH on line OBOWIĄZKOWE
(możliwa jedna nieobecność) 2) STUDIOWANIE MATERIAŁÓW
TEMATYCZNYCH zadanych przez wykładowcę 3) PRZYGOTOWANIE
PREZENTACJI WYBRANEJ Z PUBLIKACJI LUB PRAKTYKI BĄDŹ
WŁASNEJ INNOWACJI (prezentacja na zajęciach) 4) 1 KLASÓWKA
(punkty ujemne) 5) Zadania dodatkowe zapowiedziane przez
wykładowcę - punktowane dodatnio, OPCJONALNIE) 6) TEST
EGZAMINACYJNY

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza w zakresie mikro, makroekonomii, polityki ekonomicznej państwa, statystyki, ekonometrii

Sylabusy
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Makroekonomia zaawansowana
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.210.620b54e46eefd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umiejętność analizy procesów makroekonomicznych w sferze realnej gospodarki

C2

Umięjętność podstawowego modelowania procesów makroekonomicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student rozumie otaczającą go rzeczywistość
makroekonomiczną

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

EKO_K2_K01,
EKO_K2_K02,
EKO_K2_K03,
EKO_K2_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie otaczającą go rzeczywistość
makroekonomiczną

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

30

konsultacje

50

przygotowanie do ćwiczeń

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rachunek dochodu narodowego

U1, K1

2.

Model mnożnika Keynesa

U1, K1

3.

Model IS-LM

U1, K1

4.

Makroekonomiczne modele rynku pracy

U1, K1

5.

Makroekonomiczna funkcja produkcji

U1, K1

6.

Model wzrostu Solowa

U1, K1

7.

Uogólnienia modelu Sulowa. Modele Mankiwa-Romera-Weila i NonnemanVanhoudta. Złote reguły akumulacji kapitału

U1, K1

8.

Modele nowej teorii wzostu

U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

zaliczenie pisemne

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw ekonomii oraz analizy matematycznej na poziomie I tomu podręcznika W. Krysicki, L. Włodarski Analiza
matematyczna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, różne wydania.

Sylabusy
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Business English B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.230.623af0841ee6e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U06,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U06,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

EKO_K2_U01,
streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane EKO_K2_U02,
ze studiowanym kierunkiem
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

przygotować się do procesu rekrutacji

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

EKO_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

EKO_K2_K03,
EKO_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

EKO_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

EKO_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

5

Sylabusy
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Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W3, U1, U10,
U2, U4, U7, U9, K2, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W3, U1, U10,
U2, U4, U7, U9, K2, K3

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku.
3.

Sylabusy

Business email
Report /proposal
Graph description & interpretation

W2, W3, U10, U11, U3,
U4, U5, U6, U8, U9, K1,
K2, K3, K4
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4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, U10, U11,
U3, U4, U5, U7, U8, U9,
K1, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, U10, U11,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
Aspekty:
-Management & leadership
-Human resources & people
-Marketing & sales
-Finance & accounting
-Intercultural issues
-New media
-Business ethics
-Economics & economy

6.

W1, W2, W3, U1, U10,
U11, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K1, K2, K3,
K4

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W2, U6, K1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda
projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
ćwiczenia Zaliczenie na ocenę Egzamin pisemny i ustny Każdy
semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem na
ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów
(rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem
zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów zarówno
za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej egzaminu mogą
przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną. Ocena końcowa
wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych uzyskanych z
części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: - znajomość
zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Business English C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.230.623af0842aadf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

przygotować się do procesu rekrutacji

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

EKO_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

EKO_K2_K03,
EKO_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

EKO_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

EKO_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

EKO_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta
lektorat

Sylabusy
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na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U2, U3, U4, U5, U9, K2,
K3, K4

Sylabusy
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2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U1, U10,
U2, U4, U5, U9, K2, K3,
K4

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku.
3.

W2, W4, U10, U3, U4, U5,
U6, U8, U9, K1, K2, K3,
K4

Business email
Report /proposal
Graph description & interpretation

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4, K5

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U10, U11, U3,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4, K5

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
-Management & leadership
-Human resources & people
-Marketing & sales
-Finance & accounting
-Intercultural issues
-New media
-Business ethics
-Economics & economy

6.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza
mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego
kończy się zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie:
Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu
zaliczenie na ocenę semestru z testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego,
użycie słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W
semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania

Semestr 2
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda
projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
ćwiczenia Zaliczenie na ocenę Egzamin pisemny i ustny Każdy
semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem na
ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów
(rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem
zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów zarówno
za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej egzaminu mogą
przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną. Ocena końcowa
wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych uzyskanych z
części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.220.5cc0345872d00.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzmysłowienie studentom znaczenia metod analizy ilości ilościowej dla zrozumienia mechanizmów i procesów
społeczno-ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach

C2

Zapoznanie studentów z możliwościami i ograniczeniami stosowalności modeli ekonometrycznych do oceny
następstw decyzji z zakresu polityki społeczno-ekonomicznej

C3

Uświadomienie studentom możliwości, jakie dają narzędzia analizy ekonometrycznej do obiektywnego
rozwiązywania wybranych problemów społeczno-ekonomicznych

C4

Uświadomienie studentom licznych pragmatycznych korzyści wynikających ze znajomości metod prognozowania,
które dają podmiotom funkcjonującym na współczesnych rynkach wymierną przewagę decyzyjną na podmiotami
ignorującymi znaczenie takich metod.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna zasady specyﬁkacji wielowymiarowych,
przyczynowo-skutkowych modeli ekonometrycznych

EKO_K2_W02,
EKO_K2_W04,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

student zna zasady weryﬁkacji merytorycznostatystycznej przyczynowo-skutkowych modeli
ekonometrycznych

EKO_K2_W02,
EKO_K2_W04,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

student zna zasady konstrukcji prognoz i oceny ich
dokładności przy użyciu ekonometrycznych modeli
przyczynowo-skutkowych

EKO_K2_W02,
EKO_K2_W04,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W4

student zna zasady konstrukcji prognoz i oceny ich
dokładności przy użyciu mechanicznych metod
prognozowania

EKO_K2_W02,
EKO_K2_W04,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W5

student jest świadom znaczenia wiedzy merytorycznej
w obszarze będącym przedmiotem badań
empirycznych i konieczności kwerendy
specjalistycznej literatury w celu poprawnego
modelowania i prognozowania zjawisk społecznoekonomicznych

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W03,
EKO_K2_W04,
EKO_K2_W09,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U1

dokonać specyﬁkacji wielowymiarowych,
przyczynowo-skutkowych modeli ekonometrycznych,
po uprzednim solidnym rozpoznaniu merytorycznych
aspektów analizowanego problemu

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U06,
EKO_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

dokonać weryﬁkacji merytoryczno-statystycznej
przyczynowo-skutkowych modeli ekonometrycznych

EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U06,
EKO_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3

konstruować prognozy i przeprowadzić ocenę ich
dokładności przy użyciu przyczynowo-skutkowych
modeli ekonometrycznych

EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U4

konstruować prognozy i przeprowadzić ocenę ich
dokładności przy użyciu mechanicznych metod
prognozowania

EKO_K2_U03,
EKO_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

znając ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę
dalszego kształcenia

EKO_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K2

rozumie i docenia znaczenie merytorycznego dyskursu
i prezentacji własnego stanowiska, przy poszanowaniu
zdania innych

EKO_K2_K04,
EKO_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K3

jest gotów do współpracy zespołowej przy realizacji
określonych zadań badawczych i społecznych

EKO_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie i interpretacja kluczowych pojęć z zakresu ekonometrii i
prognozowania

W5, K1, K2

2.

Zasady specyﬁkacji przyczynowo-skutkowych modeli ekonometrycznych

W1, W5, U1, K2, K3

3.

Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów jako narzędzie estymacji parametrów
U2
strukturalnych modeli ekonometrycznych; podstawowe własności KMNK (1)

4.

Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów jako narzędzie estymacji parametrów
strukturalnych modeli ekonometrycznych; ocena merytoryczno-statystyczna
W2, U2
uzyskanych wyników (2)

5.

Prognozowanie przy użyciu ekonometrycznych modeli przyczynowo skutkowych
oraz ocena dokładności prognoz

W3, U3

6.

Zastosowanie stacjonarnych metod prognozowania mechanicznego i ocena
dokładności prognostycznej prognoz

W4, U4, K1

7.

Zastosowanie niestacjonarnych metod prognozowania mechanicznego i ocena
dokładności prognostycznej prognoz

W4, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Sylabusy
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Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

obecność na zajęciach; otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwiów i
projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs ekonomii, matematyki i statystyki (opisowej i matematycznej)

Sylabusy
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Ekonomia menedżerska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.220.5cb87aa47c4ﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu uwarunkowań, schematów, implikacji decyzji podejmowanych przez menedżerów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

atrybuty, modele teorii funkcjonowania
przedsiębiorstw, zasad ich zachowania i uwarunkowań
ich działalności

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W03

projekt, kazus,
prezentacja
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W2

zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz
wiedzę na temat możliwości zastosowania
podstawowych metod i narzędzi ilościowych
wspierających prowadzenie działalności gospodarczej

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W03

projekt, kazus,
prezentacja

W3

wybrane metody i systemy wspomagające procesy
podejmowania decyzji w warunkach złożoności

EKO_K2_W09,
EKO_K2_W10

projekt, kazus,
prezentacja

U1

przewidywać wybrane scenariusze możliwych
wydarzeń gospodarczych związanych
z przedsiębiorstwem oraz na tej podstawie
proponowanie racjonalnych rozwiązań

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U08

projekt, kazus,
prezentacja

U2

analizować schematy podejmowania decyzji przez
menedżerów i rekomendować usprawnienia.

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02

projekt, kazus,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prowadzenia debaty, przekonywania,
i negocjonowania.

EKO_K2_K01,
EKO_K2_K05

projekt, kazus,
prezentacja

K2

wieloaspektowej argumentacji opartej na elementach
myślenia systemowego.

EKO_K2_K01,
EKO_K2_K02,
EKO_K2_K03

projekt, kazus,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

rozwiązywanie kazusów

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej i ekonomii złożoności.

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Uwarunkowania i schematy decyzji podejmowanych przez menedżera w
warunkach złożoności.

W3, U1, K1

3.

Elementy ekonomii behawioralnej. Rola heurystyk w decyzjach podejmowanych
przez menedżera.

W3, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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4.

Łańcuch wartości - koncepcja, narzędzia badawcze, wskaźniki.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Konsument, produkcja, magazynowanie, transport - analiza zintegrowana.

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Analiza kosztów

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Ryzyko, niepewność informacja

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

8.

Powiązania państwa i biznesu

W2, U1, K1

9.

Ekonomia menedżerska w erze gospodarki cyfrowej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

10.

Analiza struktur rynkowych i polityki cenowej.

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, kazus, prezentacja

Rozwiązywanie problemów istniejących w praktyce gospodarczej:
studia przypadków przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy matematyki (funkcje), podstawy excela

Sylabusy
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Operational research
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.220.1588927871.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom znaczenia praktycznych aspektów zasady racjonalnego gospodarowania

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami optymalizacji jako głównego narzędzia racjonalnego
gospodarowania

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu konstrukcji podstawowych linowych zagadnień optymalizacyjnych w zarządzaniu
ﬁrmą

C4

Zapoznanie studentów z efektywnymi narzędziami rozwiązywania problemów programowania linowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna zasady konstrukcji modeli
optymalizacyjnych do standardowych problemów
menadżerskich programowania liniowego

EKO_K2_W03,
EKO_K2_W08,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny

W2

Student posiada niezbędną wiedzę do rozwiązywania
typowych modeli optymalizacyjnych przy pomocy
metody graﬁcznej i algorytmu SIMPLEX

EKO_K2_W03,
EKO_K2_W08,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny

W3

Student zna zasady interpretacji uzyskanych wyników
liniowego problemu optymalizacyjnego przez pryzmat
decyzji menadżerskich

EKO_K2_W03,
EKO_K2_W08,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny

W4

Student posiada niezbędną wiedzę
do przeprowadzenia analizy wrażliwości wyników
liniowego problemu optymalizacyjnego przez pryzmat
decyzji menadżerskich

EKO_K2_W03,
EKO_K2_W08,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny

W5

Student jest w stanie uwzględnić różnorodne aspekty
procesu decyzyjnego w ramach analizy bazującej
na programowaniu matematycznym

EKO_K2_W03,
EKO_K2_W06,
EKO_K2_W08

egzamin pisemny

Student potraﬁ samodzielnie skonstruować model
optymalizacyjny do standardowych problemów
menadżerskich programowania liniowego

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U06,
EKO_K2_U07,
EKO_K2_U08,
EKO_K2_U09

egzamin pisemny

Student potraﬁ samodzielnie rozwiązać liniowy model
optymalizacyjny przy pomocy metody graﬁcznej
i algorytmu SIMPLEX

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U06,
EKO_K2_U07,
EKO_K2_U08,
EKO_K2_U09

egzamin pisemny

Student posiada umiejętność samodzielnej
interpretacji uzyskanych wyników rozwiązania
liniowego problemu optymalizacyjnego przez pryzmat
decyzji menadżerskich

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U06,
EKO_K2_U07,
EKO_K2_U08,
EKO_K2_U09

egzamin pisemny

Student posiada umiejętność przeprowadzenia analizy
wrażliwości wyników liniowego problemu
optymalizacyjnego przez pryzmat decyzji
menadżerskich

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U06,
EKO_K2_U07,
EKO_K2_U08,
EKO_K2_U09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

Student jest gotów do tworzenia i uczestniczenia
w pracy zespołowej, do porozumiewania się
z otoczeniem zarówno profesjonalistów, jak i osób nie
będącym specjalistami w zakresie zarządzania. Potraﬁ
prowadzić konstruktywny dialog i negocjacje,
przekonywać do swoich racji, jak również przyjmować
racje innych w celu osiągania wspólnych celów.

EKO_K2_K02,
EKO_K2_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

rozwiązywanie zadań problemowych

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie i interpretacja kluczowych pojęć

W1, K1

2.

Konstrukcja modeli programowania liniowego z zakresu wybranych problemów
menadżerskich (1)

W1, U1, K1

3.

Konstrukcja modeli programowania liniowego z zakresu wybranych problemów
menadżerskich (2)

W1, U1, K1

4.

Rozwiązywanie problemów programowania liniowego przy użyciu metody
graﬁcznej

W2, U2, K1

5.

Rozwiązywanie problemów programowania liniowego przy użyciu algorytmu
SIMPLEX

W2, U2, K1

6.

Zastosowanie programu Excel do rozwiązywania problemów programowania
liniowego

W2, U2, K1

7.

Analiza wrażliwości wyników problemów optymalizacyjnych przy użyciu programu
Excel

W3, W4, U3, U4, K1

8.

Problem transportowy w programowaniu liniowym

W3, W4, U3, U4, K1

9.

Modyﬁkacje i problemy pochodne zagadnienia transportowego

W3, W4, U3, U4, K1

Sylabusy
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10.

Miscellanea: utrwalenie wiedzy nabytej w trakcie kursu

W5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny; w celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać co
najmniej 50% najlepszego wyniku spośród osób, które przystąpiły do
egzaminu, ale nie mniej niż 30% całości punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Matematyka (algebra liniowa), Ekonomia, Statystyka

Sylabusy
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Ekonomia matematyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.220.5cc034588edc6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawowymi modelami ekonomii matematycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

znajomość założeń podstawowych modeli
mikroekonomicznych

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W05

egzamin pisemny

60 / 125

W2

znajomość konstrukcji podstawowych modeli
mikroekonomicznych

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność posługiwania się podstawowymi
modelami matematycznymi w ekonomii

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

umiejętność konstruowania podstawowych modeli
optymalnego wyboru konsumenta oraz modeli
funkcjonowania przedsiębiorstwa

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

EKO_K2_K01,
EKO_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent potraﬁ dokonywać optymalnego wyboru

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

rozwiązywanie zadań problemowych

20

rozwiązywanie zadań

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe modele wyboru konsumenta w świecie dwóch dóbr

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Podstawowe modele wyboru międzyokresowego

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Podstawowe modele konkurencji doskonałej

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Podstawowe modele monopolu i dyskryminacji cenowej monopolu

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Podstawowe modele duopolu

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

zaliczenie ćwiczeń i pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

pozytywna ocena z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajmość podstaw analizy matematycznej. Obecność na zajęciach nieobowiązkowa

Sylabusy
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Ekonomia międzynarodowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.220.604b64c5678ed.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami i problemami z zakresu
ekonomii międzynarodowej. Tematy te omawiane będą zarówno w ujęciu teoretycznym, dotyczącym miejsca
ekonomii międzynarodowej w badaniach nad procesami zachodzącymi w gospodarce światowej, jak również
praktycznym, odnoszącym się do handlu międzynarodowego, globalnych kryzysów ﬁnansowych i gospodarczych
oraz innych zjawisk globalnych będących źródłem ekonomicznych przemian międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe zagadnienia związane z zakresem
ekonomii międzynarodowej oraz źródłami
ekonomicznych przemian związanych z globalizacją

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W05

egzamin pisemny

W2

zasady funkcjonowania handlu międzynarodowego,
rynków ﬁnansowych oraz systemu walutowego

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W08,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny

W3

zagadnienia związane z konkurencją międzynarodową,
transferem technologii, globalnym kryzysem
ﬁnansowym i gospodarczym

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zjawiska związane z dynamiką
ekonomicznych przemian międzynarodowych

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02

egzamin pisemny

U2

formułować i wyciągać wnioski na podstawie
dostępnych danych makro i mikroekonomicznych

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03

egzamin pisemny

U3

analizować dane statystyczne, mikro
i makroekonomiczne dotyczące funkcjonowania
gospodarki międzynarodowej

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03

egzamin pisemny

K1

samodzielnej i krytycznej oceny procesów dotyczących EKO_K2_K05,
zakresu ekonomii międzynarodowej
EKO_K2_K06

egzamin pisemny

K2

samodzielnej analizy danych dotyczących
ekonomicznych przemian międzynarodowych

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

EKO_K2_K05,
EKO_K2_K06

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i zakres ekonomii międzynarodowej

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Źródła dynamiki ekonomicznych przemian międzynarodowych

W1, W2, U1, K1

3.

Handel międzynarodowy, korporacje transnarodowe i BIZ

W1, W2, U2, U3, K2

4.

Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw

W1, W2, W3, U1, K1, K2

5.

Globalizacja rynków ﬁnansowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej

W2, U1, U2, U3, K1, K2

7.

Globalny kryzys ﬁnansowy i gospodarczy- źródła systemowe i strukturalne, skutki
kryzysu i programy wychodzenia z kryzysu

W1, U1, U2, U3, K1

8.

Międzynarodowy system walutowy

W2, U1, K1, K2

9.

Międzynarodowy transfer technologii, wiedzy naukowo technicznej i innowacji
oraz konkurencja międzynarodowa

W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

ćwiczenia
wykład

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny w formie testowej

egzamin pisemny

egzamin pisemny w formie testowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza społeczno-ekonomiczna

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.2E0.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opracowanie i złożenie pracy magisterskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent zna i rozumie wybrane metody: analizy
jakościowej, analizy ilościowej, wybrane narzędzia
ekonometryczne i statystyczne - dedykowane analizie
problematyki podejmowanej w pracy magisterskiej

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W03,
EKO_K2_W05,
EKO_K2_W10

wyniki badań

W2

absolwent zna i rozumie podstawy metodologii badań
naukowych

EKO_K2_W01

wyniki badań

absolwent potraﬁ wykorzystywać wybrane teorie,
metody i narzędzia w praktyce projektowania
i realizacji badań

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U06,
EKO_K2_U10

wyniki badań

absolwent potraﬁ prowadzić prace badawcze w celu
przygotowania pracy magisterskiej

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U10

wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do uzasadniania własnych
poglądów w pracy magisterskiej i innych formach
komunikacji

EKO_K2_K05,
EKO_K2_K07

wyniki badań

K2

absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie,
inspirowania i organizowania procesu uczenia się

EKO_K2_K04,
EKO_K2_K05

wyniki badań

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

50

konsultacje

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
110

ECTS
5.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

280

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
310

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I etap - sformułowanie problemu (tematu) pracy i określenie celu pracy (przegląd
piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu, dyskusje z promotorem, dyskusje
seminaryjne)

W2, U1, U2

2.

II etap - dobór literatury (bazy bibliograﬁczne)

W1, W2, U1, U2

3.

III etap - konceptualizacja i operacjonalizacja problemu (dyskusje z promotorem,
dyskusje seminaryjne)

W2, K1, K2

4.

IV etap - przygotowanie konspektu pracy

W1, W2, U1, U2

5.

V etap - projektowanie i przeprowadzenie badań

W1, W2, U1, U2

6.

VI etap - przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy (dyskusje z promotorem,
dyskusje seminaryjne)

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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7.

VII etap - korekty merytoryczne i językowe

K2

8.

VIII etap - przyjęcie i recenzja pracy

K2

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Spełnienie wymogów dotyczących stopnia zaawansowania pracy
wyznaczonych przez promotora.

Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Spełnienie wymogów dotyczących stopnia zaawansowania pracy
wyznaczonych przez promotora.

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie ostatecznej wersji pracy dyplomowej zgodnie z wymogami
określonymi przez promotora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium

Sylabusy
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Modele wzrostu gospodarczego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.240.5cc034592b634.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

mechanizmy wrostu gospodarczego w długim okresie

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W03

egzamin pisemny

EKO_K2_U01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

prawidłowo ocenić szanse i zagrożenia stojące przed
gospodarką w danych warunkach
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

38

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Neoklasyczny model Solowa

W1, U1

2.

Złote reguły akumulacji Pheplsa

W1

3.

Model Mankiwa-Romera-Weila

W1

4.

Model Nonnemana-Vanhoudta

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny
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Ekonomia instytucjonalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.240.604b64f30feef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot zwraca uwagę studentów na kryteria racjonalności inne niż ekonomiczne. Tym samym stanowi
dopełnienie obrazu gospodarki, jaki daje standardowa ekonomia. Studenci uczą się stosowac aparat pojęciowy
ekonomii instytucjonalnej (koszty transakcji, governance, agencja, grupy interesu i in.).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dlaczego ludzie współpracują; co składa się na
instytucjonalny kontekst gospodarowania; dlaczego
style myślowe i względy polityczne mają znaczenie dla
wyników gospodarczych

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W05,
EKO_K2_W09,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny / ustny

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U09

egzamin pisemny / ustny

EKO_K2_K05,
EKO_K2_K06

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozróżniać rodzaje gospodarek rynkowych, nazywac
konﬂikty w przedsiębiorstwie, deﬁniować interesy
różnych grup społecznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego osądu publicznych dyskusji na temat
gospodarki rynkowej i jej reformowania

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

10

analiza problemu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

40

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do ekonomii instytucjonalnej: porządek konkurencyjny i ład
społeczny

W1

2.

Organizacyjne ramy koordynacji - poziom przedsiębiorstwa

W1

3.

Organizacyjne ramy koordynacji - systemy ekonomiczne

W1, U1

4.

Ekonomiczno-polityczna sfera konfrontacji i uzgadniania interesów a siła biznesu

U1, K1

5.

Sfera publicznego wyboru: tworzenie prawa, polityki gospodarczej, polityki
społecznej

U1, K1

6.

Praktyki, procedury, organizacja interesów w strukturach Unii Europejskiej

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
znajomość podstawowych pojęć i teorii z zakresu kursu znajomość
literatury z zakresu kursu

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawy ekonomii
histroia myśli ekonomicznej

Sylabusy
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Przedsiębiorczość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.240.5cab068429f49.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy w zakresie teorii przedsiębiorczości, znaczenia przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarczego,
a także w zakresie ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych uwarunkowań planowania i tworzenia
przedsiębiorstw

C2

Kształtowanie umiejętności studentów w zakresie oceny ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych
uwarunkowań działalności gospodarczej oraz metod jej planowania i rozwoju

C3

Podnoszenie kompetencji społecznych w zakresie planowania i uczestnictwa w złożonych projektach w sposób
przedsiębiorczy, z uwzględnieniem oceny efektywności i skuteczności

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

75 / 125

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ekonomiczne teorie i koncepcje przedsiębiorczości.

EKO_K2_W01

egzamin pisemny

W2

zasady zakładania indywidualnej działalności
gospodarczej i związanych z tym regulacji oraz
rozwiązania służące rozwojowi działalności
gospodarczej, z uwzględnieniem relacji z otoczeniem.

EKO_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

metody planowania i dokonywania wyborów
w procesie tworzenia przedsiębiorstwa w warunkach
ryzyka i niepewności.

EKO_K2_W04,
EKO_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

obserwować zjawiska i procesy gospodarcze i na tej
podstawie identyﬁkować oraz oceniać przedsiębiorcze
okazje.

EKO_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

stosować zaawansowaną, wyspecjalizowaną wiedzę
z zakresu przedsiębiorczości, odwołując się
do odpowiednich teorii, koncepcji i metod.

EKO_K2_U04

egzamin pisemny

U3

organizować zespół i kierować jego pracą w procesie
planowania przedsięwzięcia i jego rozwoju
na wczesnych etapach.

EKO_K2_U08

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji złożonych
projektów, biorąc pod uwagę skutki podejmowanych
przez siebie decyzji.

EKO_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

oceny przedsięwzięcia z punktu widzenia skuteczności
i efektywności oraz konsekwencji etycznych.

EKO_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3

pracy w zespole i podejmowania w ramach takiej
współpracy różnych ról i funkcji.

EKO_K2_K03

zaliczenie

K4

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
EKO_K2_K06
z uwzględnieniem interesów prywatnych i publicznych.

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie projektu

35

przygotowanie do egzaminu

40

konsultacje

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ekonomiczne teorie i koncepcje przedsiębiorczości. Typy przedsiębiorczości.
Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy

W1, U2, K4

2.

Kryteria identyﬁkacji i atrybuty małych i średnich przedsiębiorstw

W1, U1, K4

3.

Identyﬁkacja przedsiębiorczych szans – dynamiczne branże i przedsiębiorstwa
szybkiego wzrostu. Determinanty wzrostu przedsiębiorstwa

W3, U1, U2, K2

4.

Przedsiębiorczość technologiczna - typy i metody rozwoju

W3, U1, U2, K2

5.

Osiąganie technologicznej dominacji, ustanawianie standardów technologicznych.
Efekty zewnętrzne sieci

W3, U1, K1

6.

Finansowanie przedsięwzięć

W2, U1, K2

7.

Polityka wsparcia przedsiębiorczości

W2, U1

8.

Ekonomiczne i organizacyjno-prawne uwarunkowania planowania i tworzenia
przedsiębiorstw

W2, U1, K2

9.

Metodyka biznes planu

W3, U3, K3

10.

Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości – sieci i klastry

W1, U2, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Zgromadzenie wymaganej liczby punktów za zadania i projekt

wykład

egzamin pisemny

Pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw mikro- i makroekonomii, ﬁnansów, podstaw rachunkowości, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa
ochrony własności intelektualnej, statystyki opisowej

Sylabusy
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Ekonometryczne modele rynków ﬁnansowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.240.5cc03459748a1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna podstawowe klasy modeli ekonometrii ﬁnansowej
i potraﬁ je zastosować w procesie modelowania.

EKO_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

zna wybrane modle rynków ﬁnansowych.

EKO_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W3

zna klasyczne miary ryzyka stosowane w ekonometrii
ﬁnansowej.

EKO_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

zna podstawy metody portfelowej.

EKO_K2_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

przygotować szeregi ﬁnansowe do analizy
ekonometrycznej.

EKO_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

wyciąga wnioski na podstawie przeprowadzonych
testów statystycznych. Potraﬁ badać i modelować
zależności pomiędzy ﬁnansowymi szeregami
czasowymi.

EKO_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U3

posługuje się dedykowanym oprogramowaniem.

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U05

zaliczenie na ocenę

EKO_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przeprowadzenia analizy statystycznej
i ekonometrycznej ﬁnansowych szeregów czasowych..

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie do egzaminu

20

przeprowadzenie badań empirycznych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyki ﬁnansowych szeregów czasowych. Stylizowane fakty dotyczące
szeregów stóp zwrotu, ich zmienności oraz wolumenów.

U1, U3

2.

Stacjonarność szeregów czasowych. Integracja. Funkcja autokorelacji i
autokorelacji cząstkowej. Szeregi zintegrowane. Testy pierwiastka jednostkowego.

U1, U3, K1

3.

Modele klasy AR(I)MA w opisie warunkowej wartości oczekiwanej. Modele klasy
GARCH w opisie warunkowej wariancji.

W1, U3, K1

4.

Klasyczne miary ryzyka (VaR, ES) oraz metody ich szacowania (parametryczne i
nieparametryczne)

W1, W3, K1

5.

Metoda portfelowa Markowitza.

W4, U3, K1

6.

Modele rynków kapitałowych.

W2

Sylabusy
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7.

Modele klasy VAR. Przyczynowość w sensie Grangera. Kointegracja i modele VEC.

W1, U1, U2, U3, K1

8.

Modelowanie warunkowych kowiariancji i korelacji.

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Uzyskanie pozytywnego wyniku punktowego z egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości ze statystyki opisowej, matematyki oraz ekonometrii.

Sylabusy
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Polityka wsparcia przedsiębiorstw
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.240.604b64f5289e3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat ekonomicznych przesłanek, celów, obszarów i instrumentów oraz ewaluacji polityki
wsparcia przedsiębiorstw

C2

Kształtowanie umiejętności studentów w zakresie identyﬁkacji, analizy, wyboru, pozyskiwania i oceny wpływu
publicznego wsparcia dla przedsiębiorstw

C3

Podnoszenie kompetencji społecznych w zakresie krytycznej oceny i aktualizacji wiedzy na temat publicznego
wsparcia dla przedsiębiorstw

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie ekonomiczne koncepcje
i teorie będące podstawą interwencji publicznej
w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw.

EKO_K2_W01

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie instytucjonalną strukturę
wsparcia dla przedsiębiorców.

EKO_K2_W02

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie podstawy regulacyjne,
obszary i instrumenty polityki wsparcia
przedsiębiorstw.

EKO_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ analizować przesłanki i cele polityki
wsparcia przedsiębiorstw, a także wiązać cele tej
polityki z instrumentami interwencji publicznej.

EKO_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ oceniać koncepcje i instrumenty
polityki wsparcia przedsiębiorstw.

EKO_K2_U02

egzamin pisemny

U3

Absolwent potraﬁ pozyskiwać i analizować źródła
danych o charakterze ilościowym i jakościowym
na temat polityki wsparcia przedsiębiorstw i jej
efektów.

EKO_K2_U03

egzamin pisemny

K1

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy na temat polityki wsparcia przedsiębiorstw
i do zasięgania opinii ekspertów w celu poszerzenia tej
wiedzy.

EKO_K2_K05

egzamin pisemny

K2

Absolwent jest gotów do oceny i wyboru między
zróżnicowanymi i instrumentami publicznego wsparcia
dla przedsiębiorców.

EKO_K2_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

35

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ekonomiczne przesłanki publicznego wsparcia dla przedsiębiorstw

W1, U2, K1

2.

Istota, cele, systematyzacja obszarów i instrumentów wsparcia dla
przedsiębiorstw

W2, W3, U1, U2, K1, K2

3.

Wybrane obszary i instrumenty wsparcia oraz odpowiadające im programy na
poziomie kraju i Unii Europejskiej

W2, W3, U2, U3, K2

4.

Instytucje transferu informacji i wiedzy

W2, U2, U3, K1, K2

5.

Instytucjonalne ramy i struktury koordynacji wsparcia dla przedsiębiorstw

W2, W3, U2, K2

6.

Ewaluacja publicznej interwencji w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw

W1, U2, K2

7.

Systemy innowacji i ekosystemy przedsiębiorczości

W3, U2, U3, K2

8.

Polityka wsparcia przedsiębiorstw oparta na klastrach

W3, U2, U3, K2

9.

Inteligentne specjalizacje i polityka badawczo-rozwojowa

W3, U2, U3, K2

10.

Nowa polityka przemysłowa

W1, W2, W3, U2, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu mikroekonomii, podstaw makroekonomii i ekonomii sektora publicznego oraz prawa gospodarczego

Sylabusy
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Zjawiska cykliczne w gospodarce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.240.604b64f590cc0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy o zjawiskach cyklicznych występujących w gospodarce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

przyczyny powstawanie zjawisk cyklicznych
w gospodarce; najważniejsze teorie cykli
koniunkturalnych.

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W03

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
zidentyﬁkować czynniki wpływające na stan
gospodarki i określić ich skutki.

U1

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U04

egzamin pisemny

EKO_K2_K01,
EKO_K2_K02,
EKO_K2_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny problemu i podejmowania
racjonalnych decyzji w oparciu o posiadaną wiedzę.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cykliczne zachowanie zmiennych ekonomicznych.

W1, U1, K1

2.

Model realnego cyklu koniunkturalnego.

W1, U1

3.

Keynesowskie modele cyklu koniunkturalnego.

W1, U1

4.

Średnio i długookresowe cykle w gospodarce.

W1, U1

5.

Zjawiska cykliczne a wzrost gospodarczy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
makroekonomia II

Sylabusy
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Programy i fundusze UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.240.5cc03459bda4c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej w zakresie
programów strukturalnych oraz funduszy pomocowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

ogólny przegląd sposobów ﬁnansowania kluczowych
celów rozwoju UE i państw członkowskich.

EKO_K2_W06,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny
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W2

zasady podziału środków pomocowych, przepływów
ﬁnansowych w ramach programów i funduszy.

EKO_K2_W10

egzamin pisemny

EKO_K2_U03,
EKO_K2_U06

egzamin pisemny

EKO_K2_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić dostępność środków pomocowych
na poszczególne działania.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny dostępności środków pomocowych
dla danego przedsięwzięcia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza badań i sprawozdań

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

4

analiza problemu

20

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Skrócony opis wybranych polityk unijnych kształtujących przesłanki ﬁnansowego
wsparcia udzielanego przez UE.

W1

2.

Opis 5 funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy UE wraz z analizą
alokacji wsparcia na kraje członkowskie, zasadami zarządzania środkami.

W2, U1, K1

3.

Omówienie programów krajowych zasilanych z opisanych wcześniej funduszy.
Zastąpienie podejścia teoretycznego ujęciem aplikacyjnym umożliwiającym
przegląd kto i na jakich zasadach może aplikować o środki

W2, U1, K1

4.

Najnowsze informacje związane z zasadami podziału i dostępu do funduszy UE

W1, W2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie min. 50%
punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ekonomia pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.240.604b64f649a16.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii pracy oraz współczesnych zmian na rynku pracy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

funkcjonowanie rynku pracy

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W06,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny
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W2

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W06,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny

wyjaśnić wpływ polityk publicznych na rynek pracy

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U06

egzamin pisemny

analizować zmiany zachodzące na rynku pracy

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U06

egzamin pisemny

EKO_K2_K05

egzamin pisemny

wpływ zachodzących przemian gospodarczych
i technologicznych na rynek pracy

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego dokształcania się, poznając zmieniające się
relacje w świecie, uświadamia sobie konieczność
nadążania za tymi zmianami

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ekonomii pracy, podstawy analizy funkcjonowania rynku pracy

W1, U2

2.

Regulacja płac, regulacja czasu pracy, związki zawodowe i umowy zbiorowe,
ochrona stosunku pracy

W1, U1

3.

Polityka emerytalna, rodzinna i edukacyjna a rynek pracy

W1, U1

4.

Aktywne i pasywne polityki rynku pracy

W1, U1

5.

Wpływ globalizacji na rynek pracy

W2, U2, K1

6.

Dyskryminacja na rynku pracy

W2, U2

7.

Przyszłość pracy – robotyzacja i automatyzacja

W2, U2, K1

Sylabusy
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8.

Rynek pracy w Polsce

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs mikroekonomii i makroekonomii

Sylabusy
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Nowe technologie w ekonomii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.240.604b64f6a234d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy z zakresu stosowania nowych technologii w ekonomii. Umiejętność
dostrzegania potencjału stosowania nowych technologii oraz ich wpływu na tworzenie przewagi konkurencyjnej
w przedsiębiorstwach i codziennym życiu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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istotność stosowania nowych technologii w ekonomii

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W03,
EKO_K2_W05,
EKO_K2_W08,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
projekt

W2

pojęcia związane z nowymi technologiami

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W05,
EKO_K2_W06,
EKO_K2_W09,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
projekt

W3

rolę potencjału technologii w odniesieniu
do niestabilności gospodarki

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W09,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
projekt

egzamin pisemny,
projekt

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ocenić potencjał technologii w zmieniającym się
otoczeniu

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U05

U2

zastosować rozwiązania, które poprawiają
konkurencyjność przedsiębiorstwa

EKO_K2_U03,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U05,
EKO_K2_U06

egzamin pisemny,
projekt

zdobywać wiedzę na temat zmieniających się
wymogów dotyczących funkcjonowania cyfrowej
gospodarki

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U06,
EKO_K2_U10

egzamin pisemny,
projekt

przedstawiania wiadomości na temat stosowania
potencjału nowych technologii m.in. na płaszczyznach
życia społecznego, publicznego, ekonomicznego
w celu doskonalenia poprawy jakości funkcjonowania

EKO_K2_K03,
EKO_K2_K04,
EKO_K2_K05,
EKO_K2_K06

egzamin pisemny,
projekt

komunikacji oraz współpracy z innymi podmiotami
(użytkownikami) funkcjonującymi na rynku
w rzeczywistości wirtualnej

EKO_K2_K01,
EKO_K2_K02,
EKO_K2_K03,
EKO_K2_K04,
EKO_K2_K05,
EKO_K2_K06,
EKO_K2_K07

egzamin pisemny,
projekt

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

pozyskanie danych

10

przygotowanie projektu

10

Sylabusy
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przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Terminologia związana z nowymi technologiami

W1, W2, U1, U3, K1, K2

2.

Elektroniczny pieniądz. Bankowość i rozliczenia elektroniczne. Sektor FinTech

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Stosowanie blockchain na różnych płaszczyznach

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

4.

Nowe technologie w przedsiębiorstwach

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5.

Praca zdalna jako nowa forma pracy. Elektroniczna komunikacja

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Bezpieczeństwo przy stosowaniu usług elektronicznych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, projekt Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu oraz projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw makroekonomii i mikroekonomii

Sylabusy
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Ekonomia behawioralna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.280.604b64f7cd49a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z głównymi osiągnięciami ekonomii behawioralnej oraz
skonfrontowanie założeń nauk ekonomicznych z wiedzą z dziedziny psychologii. Studenci i studentki będą
potraﬁli wyjaśniać zjawiska ekonomiczne na gruncie psychologicznym oraz zyskają praktyczną wiedzę na temat
mechanizmów podejmowania decyzji ekonomicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma wiedzę na temat znaczenia osiągnięć psychologii
w rozumieniu zjawisk ekonomicznych

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W09,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny

W2

zna podstawowe mechanizmy psychologiczne
warunkujące podejmowanie decyzji

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W09,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

zna psychologiczne zjawiska wpływające
na zachowania na rynkach ﬁnansowych

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W08,
EKO_K2_W09

egzamin pisemny

W4

ma wiedzę na temat potencjalnego wykorzystania
osiągnięć psychologii w wyjaśnianiu zjawisk
makroekonomicznych i prowadzeniu polityki
gospodarczej

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
prezentacja

W5

zna podstawowe metody badawcze wykorzystywane
w ekonomii behawioralnej

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zjawiska ekonomiczne uwzględniając
czynniki psychologiczne

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

rozpoznawać przyczyny zachowań aktorów
ekonomicznych niezgodnych z założeniami teorii
ekonomicznych

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

brać pod uwagę czynniki psychologiczne
w podejmowaniu decyzji ekonomicznych

EKO_K2_K01,
EKO_K2_K02

egzamin pisemny

K2

rozumie znaczenie konieczności podziału zadań
i realizowanych funkcji oraz dostrzega zalety pracy
zespołowej

EKO_K2_K03,
EKO_K2_K04

prezentacja

K3

jest otwarty na samodzielne poszerzanie kwaliﬁkacji
zawodowych oraz wiedzy z zakresu ekonomii
behawioralnej

EKO_K2_K05

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
116

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ekonomia behawioralna – historia rozwoju, główne obszary badawcze

W1, U1

2.

Psychologia i ekonomia

W1, U1

3.

Metody badawcze w ekonomii behawioralnej

W1, W5, U1

4.

Przykłady badań z zakresu ekonomii behawioralnej z wykorzystaniem różnych
metod - prezentacje

W1, W5, U1, K2, K3

5.

Problem racjonalności ekonomicznej, podstawowe heurystyki

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Teoria perspektywy

W2, U1, U2, K1

7.

Wpływ emocji na decyzje ekonomiczne

W2, U1, U2, K1

8.

Psychologia konsumenta

W2, U1, U2, K1

9.

Techniki wywierania wpływu

W2, U1, K1

10.

Wykorzystanie osiągnięć psychologii w sprzedaży - prezentacje

W2, U1, K1, K2, K3

11.

Księgowanie umysłowe, iluzja pieniądza, postawy wobec pieniądza

W3, U1, K1

12.

Finanse behawioralne

W3, U1, U2, K1

13.

Makroekonomia behawioralna

W4, U1

14.

Wykorzystanie osiągnięć ekonomii behawioralnej w polityce gospodarczej,
Nudging

W4, U1, K1

15.

Kreowanie postaw proekologicznych z wykorzystaniem osiągnięć ekonomii
behawioralnej - prezentacje

W4, U1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z
egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs mikroekonomii i makroekonomii

Sylabusy
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Zaawansowane ﬁnanse międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.280.604b64f82ﬀc8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami funkcjonowania międzynarodowych rynków ﬁnansowych (ze
szczególnym uwzględnieniem rynku walutowego), uwarunkowaniami międzynarodowego przepływu kapitału oraz
związków między przepływami ﬁnansowymi a funkcjonowaniem gospodarki realnej. Uświadomienie słuchaczom
zagrożeń towarzyszących funkcjonowaniu współczesnych międzynarodowych rynków ﬁnansowych.

C2

Zapoznanie studentów z mechanizmami ewidencji międzynarodowych transakcji ekonomicznych i ﬁnansowych
(bilans płatniczy) oraz przekazanie wiedzy na temat skutków istnienia określonej sytuacji (nadwyżka lub deﬁcyt
bilansu płatniczego, międzynarodowa pozycja inwestycyjna, płynność międzynarodowa). Przekazanie słuchaczom
wiedzy dotyczącej interpretacji bilansu płatniczego oraz analizy poszczególnych pozycji tego sprawozdania
ﬁnansowego.

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu kluczowych międzynarodowych instytucji ﬁnansowych mających zasięg globalny
(MFW, MBOR, RSF) a także instytucji o charakterze regionalnym (EBI, EBOR, ABII). Uświadomienie słuchaczom
słabych stron funkcjonowania tych instytucji oraz przekazanie wiedzy na temat kierunków reform tych instytucji.

C4

Zapoznanie studentów z problematyką kursów walutowych (rodzaje kursów walutowych, skutki stosowania
określonego systemu kursowego, uwarunkowania wykorzystania kursu walutowego do celów realizowanej polityki
gospodarczej). Przekazanie wiedzy z zakresu międzynarodowych parytetów wymiany (prawo jednej ceny,
równowaga kursu walutowego, parytet stóp procentowych). Uświadomienie słuchaczom problemów związanych
z prognozowaniem kursów walutowych.

C5

Zapoznanie studentów z problematyką instrumentów pochodnych i ich wykorzystaniem w transakcjach
międzynarodowych.

C6

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami uwarunkowania integracji monetarnej w Europie. Uświadomienie
problemów i zagrożeń towarzyszących integracji monetarnej (problematyka konwergencji gospodarczej,
synchronizacja cykli koniunkturalnych).

C7

Zapoznanie studentów z wybranymi aspektami ﬁnansów międzynarodowych przedsiębiorstw.

C8

Przekazanie słuchaczom wiedzy na temat wykonywania podstawowych obliczeń związanych z rachunkiem bilansu
płatniczego, kursami walutowymi (np. kursy krzyżowe, kurs parytetowy, kursy terminowe, dewaluacja
i rewaluacja), wykorzystaniem instrumentów pochodnych w operacjach gospodarczych (SWAPy kursowe,
kontrakty opcyjne, kontrakty swapowe, arbitraż walutowy), kalkulacja wartości SDR.

C9

Zapoznanie studentów z mechanizmami powstawania kryzysów ﬁnansowych i walutowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zaawansowane mechanizmy funkcjonowania
międzynarodowych rynków ﬁnansowych,
uwarunkowania transakcji ﬁnansowych oraz
powiązania między tymi obszarami a gospodarką
realną, a ponadto ma pogłębioną wiedzę na temat
struktury bilansu płatniczego i znaczenia
poszczególnych części tego sprawozdania.

EKO_K2_W02,
EKO_K2_W08

egzamin pisemny

W2

teoretyczne koncepcje związane z funkcjonowaniem
międzynarodowych rynków ﬁnansowych, wpływem
międzynarodowych transakcji na funkcjonowanie
gospodarki realnej, a także zna teoretyczne koncepcje
związane z procesem integracji europejskiej.

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W06,
EKO_K2_W08

egzamin pisemny

Sylabusy
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W3

mechanizmy funkcjonowanie międzynarodowych
instytucji ﬁnansowych a także ich roli w zapewnieniu
bezpieczeństwa międzynarodowego systemu
monetarnego i kształtowaniu międzynarodowego
porządku ﬁnansowego o gospodarczego.

EKO_K2_W02,
EKO_K2_W09,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny

W4

zagrożenia związane z funkcjonowaniem
międzynarodowych rynków ﬁnansowych, transakcjami
zawieranymi na poziomie międzynarodowym, a także
utrzymywaniem się nierównowag ﬁnansowych
na poziomie międzynarodowym.

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W06,
EKO_K2_W09

egzamin pisemny

U1

interpretować bilans płatniczy, międzynarodową
pozycję inwestycyjną oraz inne parametry związane
ze statystyką bilansu płatniczego, a także potraﬁ
ocenić sytuację danego kraju na podstawie tych
elementów międzynarodowej sprawozdawczości
ﬁnansowej.

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U06

egzamin pisemny

U2

rozwiązywać zadania z zakresu kursów walutowych,
bilansu płatniczego oraz instrumentów pochodnych
wykorzystywanych w międzynarodowych transakcjach
ﬁnansowych.

EKO_K2_U03,
EKO_K2_U05

egzamin pisemny

U3

opisać wpływ procesów występujących w gospodarce
światowej na sytuację makroekonomiczną danego
kraju oraz wybrane obszary na poziomie
mikroekonomicznym (funkcjonowanie
przedsiębiorstw).

EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U05

egzamin pisemny

EKO_K2_K01,
EKO_K2_K05,
EKO_K2_K06,
EKO_K2_K07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnego pozyskiwania informacji teoretycznych
oraz danych statystycznych, dotyczących procesów
ﬁnansowych występujących na poziomie
międzynarodowym, a także wykorzystywania tej
wiedzy w pracy zawodowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

rozwiązywanie zadań

20

analiza i przygotowanie danych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do przedmiotu - podstawowe zagadnienia i deﬁnicje z zakresu
ﬁnansów międzynarodowych i uwarunkowań funkcjonowania międzynarodowych
rynków ﬁnansowych. Procesy rozwoju i przekształcenia międzynarodowych
rynków ﬁnansowych. Cele międzynarodowej kooperacji. Wyzwania i korzyści
wynikające z operacji międzynarodowych.

W1, U3

2.

Pieniądz i systemy pieniężne oraz kluczowe zagadnienia z tym związane (siła
nabywcza pieniądza, wymienialność walut, strefy walutowe). Rola
międzynarodowych organizacji ﬁnansowych (Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
Bank Światowy) i ich znaczenia w procesie liberalizacji ﬁnansowej, stabilizacji
międzynarodowego systemu monetarnego oraz zapewnieniu bezpiecznego
funkcjonowania gospodarek i przedsiębiorstw.

W2, W3, U3, K1

3.

Kursy walutowe – klasyﬁkacja i charakterystyka, czynniki wpływające na poziom
kursu walutowego, organizacja międzynarodowego rynku walutowego, kalkulacja
kursów walutowych (kursy krzyżowe, dewaluacja i rewaluacja, transakcje
terminowe oraz SWAPy kursowe).

W2, U2

4.

Podaż pieniądza i kurs walutowy w krótkim i długim okresie. Pieniądz, poziom cen
i kurs walutowy w długim okresie. Prawo jednej ceny, parytet siły nabywczej.
Trylemat polityczny Mundella-Fleminga.

U2, U3

5.

Bilans płatniczy i jego struktura. Charakterystyka poszczególnych elementów
bilansu płatniczego. Znaczenie inwestycji portfelowych i zagranicznych inwestycji
bezpośrednich (ujęcie deﬁnicyjne i wybrane teorie, znaczenie z perspektywy
państw i międzynarodowych procesów gospodarczych). Międzynarodowa pozycja
inwestycyjna, zadłużenie zagraniczne i płynność międzynarodowa. Zależność
między bilansem płatniczym a kursami walutowymi.

W1, W2, W4, U1, U2, K1

6.

Wybrane problemy ﬁnansowania przedsiębiorstw międzynarodowych. Ryzyko
inwestycji międzynarodowych (ryzyko walutowe w działalności przedsiębiorstwa).
Instrumenty pochodne w międzynarodowych transakcjach ﬁnansowych kontrakty terminowe, kontrakty opcyjne, kontrakty SWAP.

W2, W4, U2

7.

Podstawy teoretyczne i przebieg procesu integracji monetarnej w Europie. Teoria
optymalnych obszarów walutowych. Mechanizmy konwergencji w krajach Unii
Europejskiej. Synchronizacja cykli koniunkturalnych.

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Zagrożenia związane z funkcjonowaniem międzynarodowych rynków ﬁnansowych.
Negatywne konsekwencje wybranych systemów kursowych. Teoretyczne ujęcie
oraz przykłady kryzysów ﬁnansowych i walutowych. Zagrożenia płynące z procesu
integracji monetarnej - kryzys zadłużeniowy i kryzys bilansu płatniczego.

W4, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest uzyskanie minimum 60 %
całkowitej liczby punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Makroekonomia, ﬁnanse

Sylabusy
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Zrównoważony rozwój w ekonomii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.280.604b64f41fc78.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład przedstawia nowe sposoby myślenia o ekonomii w kontekście zrównoważonego rozwoju i ekologii,
wprowadzając Studentów w zagadnienia interdyscyplinarnego obszaru łączącego wiedzę z zakresu ekologii,
ekonomii, ﬁzyki, ﬁlozoﬁi i etyki oraz polityki publicznej. Interaktywne zajęcia pozwolą studentom zapoznać się
ze starymi i nowymi paradygmatami gospodarczymi, ich krytyczną oceną, najnowszymi metodami badań
i wskaźnikami zrównoważenia oraz teoriami dotyczącymi m.in. granic bioﬁzycznych, współczesnej etyki
ekologicznej, zrównoważonej polityki gospodarczej i alternatywnych nurtów ekonomii (przyszłości).
Przedstawione treści w formie active learning, wraz z omawianymi studiami przypadków i danymi empirycznymi,
mają na celu kształcić umiejętności akademickie Studentów poprzez zaangażowanie ich w krytyczną analizę,
aktywną komunikację i współpracę. Studenci po ukończeniu kursu będą potraﬁli analizować złożone problemy
społeczno-ekologiczne, dobierać odpowiednie narzędzia oraz kreślić rozwiązania w zakresie ekologicznej polityki
gospodarczej.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawy pojęcia zrównoważonego rozwoju,
rzeczywistości bioﬁzycznej i zrównoważonej polityki
gospodarczej

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02

egzamin pisemny

W2

instrumenty polityczno-prawne, metody badawcze,
narzędzia i wskaźniki oceny zrównoważenia

EKO_K2_W03,
EKO_K2_W06

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

alternatywne teorie, case-studies i argumenty
pozwalające na dokonanie krytycznej oceny zjawisk
gospodarczych z perspektywy ekologicznej
i zaproponowanie adekwatnych rozwiązań

EKO_K2_W03,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny,
prezentacja

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

obserwować i analizować złożone zjawiska i procesy
ekonomiczne i na tej podstawie formułować własne
sądy i oceny występujących zależności

U2

pozyskiwać i analizować dane statystyczne oraz
stosować je w wybranych modelach służących badaniu EKO_K2_U03
tych procesów

prezentacja

U3

stosować w pracy lub nauce zaawansowaną,
wyspecjalizowaną wiedzę z ekonomii, odwołując się
do odpowiednich teorii, koncepcji i metod,
porozumiewać się specjalistyczną terminologią
ekonomiczną i ﬁnansową z różnymi odbiorcami, w tym
również w języku obcym

EKO_K2_U04,
EKO_K2_U09

egzamin pisemny

K1

uczestniczenia w przygotowaniu i realizacji złożonych
projektów, biorąc pod uwagę skutki podejmowanych
przez siebie decyzji oraz do samodzielnej i krytycznej
oceny własnej wiedzy i umiejętności oraz ich
uzupełniania i rozwoju

EKO_K2_K01,
EKO_K2_K02,
EKO_K2_K05

prezentacja

K2

pracy w zespole i podejmowania w ramach takiej
współpracy różnych ról i funkcji oraz do określenia
potrzeb związanych z powierzonym zadaniem oraz
wskazania zadań dla innych osób uczestniczących
w tym zadaniu

EKO_K2_K03,
EKO_K2_K04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie do egzaminu

15
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uczestnictwo w egzaminie

2

konsultacje

30

rozwiązywanie zadań problemowych

13

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konteksty: podstawy pojęcia zrównoważonego rozwoju, prekursorzy ekonomii
zrównoważonego rozwoju, neoklasyczna ekonomia środowiska a zrównoważony
rozwój, ekonomia ekologiczna

W1, U1, U3

2.

Rzeczywistość bioﬁzyczna i implikacje etyczne: termodynamika, ograniczenia
geoﬁzyczne, społeczny metabolizm, przyszłe pokolenia, stanowiska współczesnej
etyki ekologicznej

W1, U1, U2, K2

3.

Instrumenty, metody i wskaźniki: instrumenty polityczno-prawne o działaniu
bezpośrednim i pośrednim, wybrane systemy pomiarowe, NUSAP, mapowanie
multikryterialne, tabele przepływów międzygałęziowych, wskaźniki
zrównoważenia

W2, U1, U2, K1, K2

4.

Zrównoważona polityka gospodarcza: przegląd propozycji, rynki, produkcja i
konsumpcja, oszczędzanie zasobów, zrównoważone projektowanie, odpady,
polityka energetyczna i polityka mobilności, praca i wypoczynek

W1, U1, U2, U3, K1, K2

5.

Społeczeństwo, władza i polityka: globalna północ i globalne południe, rozwój a
przemoc, opór, ruchy społeczne, autonomia, konﬂikt

W3, U1, U3, K1, K2

6.

Kontrowersje i zaniedbania: przegląd stanowisk w kwestii wzrostu gospodarczego,
standardy bezpiecznego minimum, niepewność i ostrożność, zakłócenia,
niepowodzenia, kryzysy, zmiany klimatyczne

W3, U1, U3, K1, K2

7.

Przyszłość: demokracja i post-wzrost, dewzrost, stabilna gospodarka państwowa,
gospodarka bioregionalna, zrównoważone miasta, gospodarka o obiegu
zamkniętym

W3, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny zaliczony na 60%, prezentacja
danych/tekstu, aktywność na zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Makroekonomia, Historia Myśli Ekonomicznej.

Sylabusy
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Finanse przedsiębiorstw
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.280.5cc03455632a1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w niezbędne umiejętności z zakresu ﬁnansów korporacyjnych.
Studenci po zakończeniu kursu powinni dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w pracy zawodowej
w komórkach ﬁnansowych przedsiębiorstw.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada wiedzę na temat oceny opłacalności
inwestycji.

EKO_K2_W03,
EKO_K2_W05,
EKO_K2_W07,
EKO_K2_W08

egzamin pisemny / ustny

W2

student zna modele struktury kapitału oraz sposoby
szacowania kosztu kapitału.

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W08,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny / ustny

W3

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W05,
student zna zasady zarządzania majątkiem obrotowym
EKO_K2_W06,
przedsiębiorstw.
EKO_K2_W09,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny / ustny

W4

student zna zasady oraz metody pomiaru rentowności,
sprawności działania, zadłużenia i płynności
przedsiębiorstwa.

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W03,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny / ustny

W5

student posiada wiedzę na temat ryzyka ﬁnansowego
i eksportowego.

EKO_K2_W02,
EKO_K2_W06,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny / ustny

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie ocenić opłacalność projektów
inwestycyjnych

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U05

U2

przeprowadzić analizę jakości zarządzania zasobami
ﬁnansowymi przedsiębiorstwa, w tym wykorzystywać
dyskontowe metody oceny inwestycji a także
samodzielnie określić optymalne metody zarządzania
płynnością ﬁnansową przedsiębiorstw.

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U05

egzamin pisemny / ustny

EKO_K2_K02,
EKO_K2_K04,
EKO_K2_K05

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest przygotowany do pracy w działach
ﬁnansowych, także w środowisku miedzynarodowym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza i przygotowanie danych

30

rozwiązywanie kazusów

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

2.

Ocena kosztu kapitału

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

3.

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2

4.

Dźwignie w działalności przedsiębiorstwa

W4, W5, U2

5.

Optymalny poziom produkcji oraz zarządzanie kapitałem obrotowym

W3, W4, U2, K1

6.

Polityka dywidendy

W2

7.

Ryzyko w działalności eksportowej oraz analiza ﬁnansowa przedsiębiorstwa

W5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny uzyskanie co najmniej 51% poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Ryzyko w działalności gospodarczej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.280.604b64ca3f5a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z tematyką zarządzania ryzykiem ze szczególnym
uwzględnieniem ryzyka w działalności gospodarczej. Przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć,
miejsca zarządzania ryzykiem w naukach o zarządzaniu oraz przedstawienie znaczenia zarządzania ryzykiem
we współczesnych organizacjach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem
ryzykiem

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W03

egzamin pisemny

W2

metody,techniki oraz narzędzia kontrolujące ryzyko

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać kluczowe obszary wymagające analizy pod
kątem zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

EKO_K2_U03

egzamin pisemny

U2

zidentyﬁkować, nazwać oraz oszacować ryzyko;
zaproponować odpowiednie narzędzia służące
minimalizacji ryzyka

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracy w zespołach, merytorycznego wsparcia
w zakresie zarządzania ryzykiem, współpracy z innymi
podmiotami na rynku

EKO_K2_K01,
EKO_K2_K03

egzamin pisemny

K2

samodzielnej analizy danych obejmującej zarządzanie
ryzykiem w przedsiębiorstwie; podejmowania
samodzielnych decyzji w oparciu o zebrane
i przeanalizowane informacje

EKO_K2_K02,
EKO_K2_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie w problematykę ryzyka. Ryzyko w badaniach naukowych. Analiza
znaczeniowa pojęć niepewności i ryzyka. Typologia ryzyka w działalności
gospodarczej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Ewolucja koncepcji zarządzania ryzykiem

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Koncepcja i metodyka zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Funkcjonalne i
hierarchiczne aspekty ryzyka.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Wykorzystanie ubezpieczeń w kompensacji ryzyka działalności organizacji. Zakres
ubezpieczalności ryzyka

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych. Typologia kryzysów.
Przebieg i dynamika kryzysów. Zarządzanie kryzysowe i plany kontynuacji
biznesu.

W1, W2, U1, K1

6.

Ryzyko w relacjach międzyorganizacyjnych. Zjawisko asymetrii informacji.
Wywiad gospodarczy. Źródła informacji ekonomicznych oraz danych o
wiarygodności partnerów biznesowych. Ocena wiarygodności ﬁnansowej i
ekonomicznej podmiotów gospodarczych w praktyce agencji ratingowych.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Przedsięwzięcia zwiększonego ryzyka. Motywacja podejmowania przedsięwzięć
zwiększonego ryzyka. Podstawy rachunku opłacalności ryzyka. Ocena i
ﬁnansowanie przedsięwzięć zwiększonego ryzyka w formie Venture Capital.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Rodzaje zagrożeń systemu
informacyjnego przedsiębiorstwa i ich potencjalne konsekwencje.

W1, W2, U1, K1, K2

9.

Integrowanie systemu zarządzania ryzykiem. Implementacja zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwie, uwarunkowania organizacyjne zarządzania
ryzykiem

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Audyt wewnętrzny w systemie zarządzania ryzykiem. Redeﬁnicja roli audytu
wewnętrznego. Funkcje i zadania audytu. Architektura systemu zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwie

W1, W2, U1, K1

11.

Nowe obszary zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny w formie testowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
ogólna wiedza społeczno ekonomiczna

Sylabusy
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Rozwój organizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.280.604b64f8938d6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi rozwoju organizacji,

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu rozwoju organizacyjnego i wzrostu przedsiębiorstwa.

C3

Uświadomienie słuchaczom organizacyjnych problemów wzrostu przedsiębiorstwa na gruncie nauki ekonomii
(ekonomia zakresu) oraz nauki o zarządzaniu (strategie rozwoju organizacji, restrukturyzacja przedsiębiorstwa).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

istotę rozwoju organizacji.

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W04

egzamin pisemny

W2

cykl życia organizacji i jej parametry.

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W05

egzamin pisemny

W3

zagadnienia dotyczące wzrostu i rozwoju
organizacyjnego w kontekście ich wpływu na
ekonomiczno-ﬁnansowe wyniki prowadzonej
działalności przez daną jednostkę organizacyjną.

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W05

egzamin pisemny

U1

zidentyﬁkować i ocenić pozycję ﬁrmy oraz opracować
i wdrożyć program restrukturyzacji rozwojowej
jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność
gospodarczą.

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U05

egzamin pisemny

U2

EKO_K2_U02,
posługiwać się metodami i narzędziami diagnozowania
EKO_K2_U03,
przedsiębiorstw i oceny ich potencjałów rozwojowych;
EKO_K2_U07

egzamin pisemny

U3

poprzez analizę przypadków restrukturyzowanych
przedsiębiorstw doskonali swe umiejętności pracy
zespołowej;

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U06

egzamin pisemny

K1

współpracy w ramach grupy zadaniowej nad
wypracowaniem rozwiązań systemowych
w odniesieniu do problemów związanych ze wzrostem
i rozwojem organizacji.

EKO_K2_K01,
EKO_K2_K02,
EKO_K2_K03

egzamin pisemny

K2

wypracowywania koncepcji restrukturyzacji w ramach
grupy o różnych specjalnościach i zainteresowanych.

EKO_K2_K01,
EKO_K2_K02,
EKO_K2_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

20

analiza problemu

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja organizacji. Model organizacji. Organizacja jako system.

W1, W2

2.

Rozwój organizacji – rozważania deﬁnicyjne.

W1, W2

3.

Główne podejścia do rozwoju organizacji.

W1, W2

4.

Etapy rozwoju organizacji.

W1, W2

5.

Wzrost a rozwój organizacji.

W1, W2, U2, K1

6.

Czynniki wzrostu przedsiębiorstw.

W1, U3

7.

Rozwój organizacyjny przedsiębiorstw wzrostowych.

W3, U3

8.

Czynniki rozwoju organizacji w współczesnych koncepcjach zarządzania.

W3

9.

Strategie rozwoju organizacji.

W3, U3

10.

Restrukturyzacja naprawcza i rozwojowa działalności przedsiębiorstwa.

W1, U1

11.

Identyﬁkacja potrzeb restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa funkcjonującego w
zmiennym otoczeniu.

U1, K1

12.

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

U1

13.

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa.

U1, K2

14.

Opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacyjnego.

U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie co najmniej 50% plus jeden poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest wymagana

Sylabusy
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Kryzysy ﬁnansowe i walutowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.280.5cc034598dcaf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student będzie miał teoretyczną wiedzę na temat przyczyn, mechanizmów przebiegu oraz skutków kryzysów
ﬁnansowych i walutowych. Będzie umiał rozpoznawać symptomy towarzyszące poszczególnym rodzajom
kryzysów oraz potraﬁł identyﬁkować zagrożenia w kontekście funkcjonowania współczesnych rynków
ﬁnansowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wpływ zróżnicowania rozwoju gospodarek
na możliwość wystąpienia niesprawności w tych
gospodarkach.

EKO_K2_W02,
EKO_K2_W08,
EKO_K2_W10

egzamin pisemny

W2

zna podstawowe niesprawności dotyczące
funkcjonowania krajowych rynków ﬁnansowych.

EKO_K2_W08

egzamin pisemny

W3

zna podstawowe niesprawności funkcjonowania
międzynarodowych rynków ﬁnansowych.

EKO_K2_W02

egzamin pisemny

W4

ma wiedzę na temat potencjalnych zachowań
prowadzących do kryzysów ﬁnansowych i walutowych.

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02,
EKO_K2_W03

egzamin pisemny

W5

zna podstawowe zasady regulacji rynków ﬁnansowych. EKO_K2_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ analizować mechanizmy, które prowadzą
do kryzysów ﬁnansowych i walutowych.

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U02,
EKO_K2_U03,
EKO_K2_U04,
EKO_K2_U05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

23

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia związane z tematyką przedmiotu – opis możliwych zagrożeń
funkcjonowania rynków ﬁnansowych i gospodarek, historyczne przykłady
kryzysów ﬁnansowych.

W1, W2, W3, W4, U1

2.

Deﬁnicje i charakterystyka kryzysów ﬁnansowych i walutowych – czas trwania,
głębokość oraz częstotliwość występowania.

W1, W2, W3, W4, U1

Sylabusy
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3.

Istota i podział kryzysów walutowych oraz charakterystyka ich mechanizmów kryzysy walutowe I, II i III generacji.

W1, W2, W3, W4, U1

4.

Podział kryzysów ﬁnansowych oraz opis mechanizmów tych kryzysów: kryzys
ﬁnansowy w ujęciu monetarystów, kryzys ﬁnansowy według Minskiego.

W1, W2, W3, W4, U1

5.

Opis mechanizmów kryzysów walutowych na wybranych, historycznych
przykładach: Argentyna, kryzys w Azji Południowo Wschodniej (ze szczególnym
uwzględnieniem Korei Południowej), kryzys w Rosji, atak spekulacyjny na waluty
państw Europy Zachodniej (1992 r.), kryzys w krajach skandynawskich
(1987-1993).

W1, W2, W3, W4, U1

6.

Analiza wybranych historycznych przykładów kryzysów ﬁnansowych: przykłady
upadłości instytucji ﬁnansowych (South Sea Company, Herstatt Bankhaus, Banco
Ambrosiano, BCCI, Barings Bank, Lehman Brothers), kryzys w Japonii, kryzysy
bankowe w krajach skandynawskich.

W1, W2, W3, W4, U1

7.

Przyczyny, przebieg i skutki kryzysu ﬁnansowego w Stanach Zjednoczonych
(2007-2009) oraz omówienie mechanizmów wychodzenia z tego kryzysu. Przy
okazji tego zagadnienia będzie omówione zjawisko ﬁnansjalizacji gospodarki oraz
problematyka nieregulowanej części rynku ﬁnansowego (shadow banking).

W1, W2, W3, W4, W5, U1

8.

Przyczyny, przebieg i skutki kryzysu ﬁnansowego w Unii Europejskiej (2008-2014)
oraz omówienie mechanizmów wychodzenia z tego kryzysu. Charakterystyka
będzie miała pogłębiony charakter i będzie obejmowała zarówno poziom całej Unii
Europejskiej, jak również przebieg kryzysu w wybranych krajach (Grecja, Cypr,
Irlandia, Hiszpania). W ramach tego zagadnienia będzie omówiona również
tematyka wychodzenia z kryzysu oraz pokryzysowe reformy europejskiej
architektury ﬁnansowej (europejski mechanizm stabilności ﬁnansowej,
reformowanie struktury nadzorczej, unia bankowa)

W1, W2, W3, W4, W5, U1

9.

Podsumowanie kursu.

W1, W2, W3, W4, W5, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie egzaminu na ocenę pozytywną (minimum 60% punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Mikroekonomia, podstawy makroekonomii, podstawy ﬁnansów.

Sylabusy
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Energetyka w ekonomii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.280.604b64f8e7f4c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami stosowania poprawnego warsztatu ekonomicznego przy
dyskusji związanej z sektorem energetycznym, jego ewolucją, ograniczeniami i presją na środowisko.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy
interakcji sektora energetycznego i całej gospodarki.

EKO_K2_W01,
EKO_K2_W02

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować poprawny warsztat
ekonomiczny przy dyskusji i rozwiązywaniu problemów EKO_K2_U01,
EKO_K2_U06,
dotyczących: zmian w polityce energetycznej,
EKO_K2_U07
opłacalności poszczególnych metod wytwarzania
energii, presji sektora energetycznego na środowisko.

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do aktywnego współuczestniczenia
w kształtowaniu i konsultowaniu ewolucji w polityce
energetycznej (konsultacje społeczne).

EKO_K2_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do sprawdzianu

24

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Energetyka wobec regulacji klimatycznych – ekonomiczna analiza konsekwencji
globalnych porozumień klimatycznych i regulacji UE

W1, U1, K1

2.

Dekarbonizacja i neutralność emisyjna – konsekwencje dla gospodarki i
konsumentów.

U1

3.

Koszty wytwarzania energii - pułapki metodyczne aanlizy ﬁnansowej i
ekonomicznej.

W1, U1

4.

Instrumenty polityki środowiskowej jako narzędzia ograniczania negatywnego
wpływu energetyki ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu zbywalnych
uprawnień do emisji.

W1

5.

Analiza ﬁnansowa opłacalności stosowania indywidualnych systemów OZE (na
poziomie pojedynczych gospodarstw domowych).

U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Struktura egzaminu jest mieszana, tzn. obok pytań otwartych występują:
pytania testowe (również wielokrotnego wyboru), pytania o ocenę
poprawności logicznej sformułowań przedstawionych przez egzaminatora.
Ocena poszczególnych pytań nie jest niższa niż 0 (brak punktów
ujemnych). Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie min.
50% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ekonomia a środowisko
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ekonomia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEKOS.280.604b64f9409bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z elementarnymi zagadnieniami ekonomii środowiska osadzonymi w ekonomii głównego
nurtu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe koncepcje
ekonomiczne związane z tempem wykorzystywania
zasobów środowiskowych,

EKO_K2_W01

egzamin pisemny
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W2

Student zna i rozumie zasady stosowania
i konsekwencje wdrożenia podstawowych
instrumentów polityk ekologicznych

EKO_K2_W02,
EKO_K2_W06

egzamin pisemny

EKO_K2_U01,
EKO_K2_U03

egzamin pisemny

EKO_K2_K01,
EKO_K2_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować poprawny warsztat
ekonomicznym przy rozwiązywaniu określonych
problemów gospodarczych związanych
z wykorzystaniem dóbr i usług środowiskowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pracy w interdyscyplinarnych
zespołach pracujących nad złożonymi projektami
ze znaczącym komponentem środowiskowym, gdzie
wymagana jest współpraca ekonomistów, inżynierów
i prawników.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

19

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ekonomia a problemy środowiska.

W1

2.

Statyczna równowaga cząstkowa na rynku. Efekty zewnętrzne, dobra publiczne.
Szacowanie wartości środowiska.

W1, U1

3.

Statyczna równowaga cząstkowa z regulacją. Podatki pigouwiańskie.

W2

4.

Teoria i praktyka wykorzystania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych

W1, W2

5.

Niepewność i ryzyko w zarządzaniu środowiskiem.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Struktura egzaminu jest mieszana, tzn. obok pytań otwartych mogą
występować: pytania testowe (również wielokrotnego wyboru) oraz
pytania o ocenę poprawności logicznej sformułowań przedstawionych
przez egzaminatora. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest
uzyskanie min. 50% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy makro i mikroekonomii.

Sylabusy
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Program studiów

Wydział:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek:

elektroniczne przetwarzanie informacji

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

elektroniczne przetwarzanie informacji

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Informatyka

58%

Nauki o sztuce

18%

Językoznawstwo

16%

Matematyka

3%

Literaturoznawstwo 3%
Nauki prawne

2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia elektroniczne przetwarzanie informacji spełniają wymogi określone w strategii rozwoju UJ na lata 2014-2020,
szczególnie realizują cel 2.1 Wzrost atrakcyjności oferty dydaktycznej na UJ i cel 4.1 Wzrost transferu wiedzy stymulującej
innowacyjność w gospodarce. Celem studiów elektroniczne przetwarzanie informacji (EPI) jest przygotowanie absolwenta do
projektowania i programowania różnorodnych usług informacyjnych udostępnianych przez Internet, a także przygotowanie
do uczestnictwa w dającej się przewidzieć ewolucji technologii stosowanych w sieci Internet. W tym celu student poznaje
narzędzia informatyczne współcześnie stosowane w internetowych projektach komercyjnych, a także narzędzia tworzone w
czołowych ośrodkach akademickich, które mogą w przyszłości znaleźć zastosowania komercyjne. Dobre zaprojektowanie i
wykonanie aplikacji świadczących usługi informacyjne dla szerokiego kręgu odbiorców wymaga od projektanta i programisty
wiedzy o ludzkich mechanizmach komunikacyjnych, a więc o mechanizmach przekazywania informacji symbolicznej za
pomocą języka naturalnego, obrazu graﬁcznego i dźwiękowego oraz znajomości kontekstu kulturowego, w którym jest
osadzona informacja. Efekty uczenia się związane z semantyczną analizą danych językowych, wieloaspektową analizą
obrazu oraz kulturowym osadzeniem problemów przetwarzania informacji symbolicznej odróżniają elektroniczne
przetwarzanie informacji od kierunków informatycznych prowadzonych na UJ.
Absolwent kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji umie wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej, przede
wszystkim jako: projektant, programista i administrator aplikacji internetowych, a także jako graﬁk komputerowy. Umie też
wykonywać swój zawód z zachowaniem zasad etycznych i prawnych oraz potraﬁ pracować w zespole. Absolwent EPI jest
przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia bądź studiów podyplomowych.

Charakterystyka kierunku
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Koncepcja kształcenia
Realizacja celów opisanych w charakterystyce kierunku wymaga interdyscyplinarnego programu studiów realizowanego
przez specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, a także specjalistów z przemysłu IT (Information Technologies). Program
studiów jest realizowany we współpracy z innymi wydziałami UJ, a także z przemysłem IT, reprezentowanym przez małe
ﬁrmy i wielkie korporacje.
Interdyscyplinarny charakter studiów EPI spowodował to, że proces kształcenia jest zorganizowany wokół trzech zasad:
równoległość, sekwencyjność i stopniowa integracja. Równoległość oznacza, że kształcenie w zakresie technologii
informatycznych odbywa się równolegle z wyjaśnianiem mechanizmów komunikacji językowej, analizą obrazu i kontekstu
kulturowego. Możemy więc mówić o kilku równoległych ścieżkach kształcenia. Sekwencyjność oznacza, że każda ścieżka
rozpoczyna się od podstaw ogólnych, które są stopniowo uszczegóławiane, np. ścieżka programowanie rozpoczyna się od
analizy pojęcia algorytmu, po której następują podstawy programowania strukturalnego, po których wprowadza się
podstawy programowania obiektowego. Stopniowa integracja oznacza, że w odpowiednim momencie ścieżki zaczynają się
łączyć (zbiegać), np. ścieżka poświęcona analizie obrazu łączy się z graﬁką komputerową. Pełna integracja ścieżek następuje
w projekcie dyplomowym.
Efekty uczenia się przyjęte dla studiów EPI w pełni odwzorowują opisany mechanizm. Plan studiów konkretyzujący efekty
uczenia się jest także konstruowany zgodnie z opisanym mechanizmem kształcenia.
Duża część zajęć prowadzona jest w stosunkowo niewielkich grupach w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach, zaś
student zdobywa konkretne umiejętności, wykonując samodzielnie szereg zadań projektowych. Tak więc ukończenie studiów
pierwszego stopnia umożliwia zarówno rozpoczęcie pracy zawodowej, jak i podjęcie studiów drugiego stopnia lub studiów
podyplomowych.
Absolwent studiów elektroniczne przetwarzanie informacji jest przygotowany zarówno do pracy samodzielnej, jak i pracy w
zespole.

Cele kształcenia
Zgodnie z efektami uczenia się absolwent jest przygotowany do:
1) projektowania i programowania serwisów informacyjnych w technologii WWW,
2) projektowania i programowania ergonomicznego graﬁcznego interfejsu użytkownika (GUI),
3) projektowania i wykonania graﬁki oraz animacji komputerowej dla potrzeb serwisów WWW,
4) administrowania złożonym serwisem WWW.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Masowy rozwój Internetu i usług internetowych stwarza ogromne zapotrzebowanie na specjalistów potraﬁących projektować
i programować usługi w technologii WWW, specjalistów umiejących projektować i programować ergonomiczny interfejs
użytkownika oraz analityków informacji umiejących poprawnie interpretować dane tekstowe.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się w pełni odpowiadają potrzebom społeczno-gospodarczym. Absolwenci kierunku elektroniczne
przetwarzanie informacji są dobrze przygotowani do pracy w ﬁrmach tworzących lub utrzymujących serwisy WWW o różnym
przeznaczeniu oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których takie systemy są eksploatowane. Absolwenci EPI są także
specjalistami od projektowania i implementowania ergonomicznego interfejsu użytkownika. Wiedza i praktyczne
umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwalają im na podjęcie pracy na takich stanowiskach, jak: webmaster
(administrator aplikacji WWW), projektant aplikacji internetowych, programista aplikacji internetowych, tester aplikacji
internetowych i graﬁk komputerowy.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Wykładowcy studiów elektroniczne przetwarzanie informacji prowadzą badania w obszarze nauk humanistycznych, nauk
ścisłych oraz badania interdyscyplinarne.
Obszar nauk humanistycznych:
- system leksykalny języka polskiego: I. Gatkowska, Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego, WUJ, Kraków
2017.
- struktura tekstu polskiego: D. Korwin-Piotrowska, Białe znaki. Milczenie w strukturze i znaczeniu utworów narracyjnych,
WUJ, Kraków 2015.
Obszar nauk ścisłych:
- sztuczna inteligencja: M. Flasiński, Introduction to Artiﬁcial Intelligence, Springer International, Switzerland 2016.
gramatyki formalne: J. Jurek, Syntaktyczne rozpoznawanie obrazów za pomocą gramatyk ciągowych klasy GDPLL(k), WUJ,
Kraków 2005.
- lingwistyka komputerowa: B. Sharp, F. Sèdes, W. Lubaszewski red., Cognitive Approach to Natural Language Processing,
ISTE Press/Elsevier, Londyn 2017.
Interdyscyplinarne:
- neurolingwistyka: I. Gatkowska, Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej, WUJ, Kraków 2012.
Wykaz zawiera wyłącznie publikacje pracowników Zakładu Lingwistyki Komputerowej i Katedry Systemów Informatycznych.
Wykaz zawiera tylko najnowsze monograﬁe. Więcej publikacji związanych z proﬁlem studiów zob. Repozytorium UJ.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Obszary badań naukowych prowadzonych przez pracowników Zakładu Lingwistyki Komputerowej i Katedry Systemów
Informatycznych, wymienione wyżej, mają związek z następującymi przedmiotami:
– lingwistyka komputerowa i system leksykalny języka polskiego: Wprowadzenie do językoznawstwa, Wstęp do semantyki,
Struktura informacji w tekście
– gramatyki formalne: Modelowanie i projektowanie systemów komputerowych, Projekt dyplomowy
– badania interdyscyplinarne: Psycholingwistyczne mechanizmy percepcji, Interfejs graﬁczny.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Studia elektroniczne przetwarzanie informacji dysponują nowoczesną infrastrukturą informatyczną:
a) trzy 20-stanowiskowe laboratoria do nauki programowania i graﬁki komputerowej,
b) zaawansowane laboratorium sieci komputerowych,
c) serwery laboratoryjne,
d) serwery prac dyplomowych,
e) dwie sale multimedialne z ekranami wysokiej rozdzielczości dla potrzeb graﬁki komputerowej.
Studenci przygotowujący projekt dyplomowy mają dostęp do serwerów przeznaczonych do badań naukowych.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0613

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Realizacja programu odbywa się zgodnie z planem studiów, który skonstruowano stosując zasady równoległości,
sekwencyjności i stopniowej integracji ścieżek opisane w koncepcji kształcenia.
Plan studiów obejmuje wykłady (540 godz.), ćwiczenia i ćwiczenia projektowe (585 godz.), konwersatoria (135 godz.),
ćwiczenia laboratoryjne (390 godz.), oraz seminaria (60 godz.). W trakcie wykładów i ćwiczeń student zdobywa podstawy
teoretyczne z informatyki, językoznawstwa i nauk o sztuce. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych student uczy się stosowania
wiedzy teoretycznej w praktyce programistycznej. W trakcie ćwiczeń projektowych student uczy się rozwiązywania
problemów złożonych za pomocą narzędzi informatycznych.
Duża część zajęć prowadzona jest w stosunkowo niewielkich grupach w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach, zaś
student zdobywa konkretne umiejętności, wykonując samodzielnie szereg zadań projektowych. Większość zadań
projektowych jest wykonywana zdalnie na serwerach przeznaczonych do konkretnego typu zadań.
Treści nauczane są aktualizowane odpowiednio do rozwoju technologii poprzez:
a) śledzenie literatury fachowej, np. analizy potrzeb, audyty, prognozy,
b) analizę ofert na rynku oprogramowania, zwłaszcza ofert składanych przez duże korporacje,
c) rozmowy ze studentami, którzy zazwyczaj rozpoczynają pracę zawodową już w trakcie studiów.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

199

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

135

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

64

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

70

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1894

Praktyki zawodowe

Program
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Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Program studiów nie przewiduje praktyk. Umiejętności praktyczne zdobywa student na zajęciach projektowych, na których
uzyskuje aż 64 punkty ECTS.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów jest:
– zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych przez plan studiów,
– przygotowanie projektu dyplomowego (aplikacja internetowa) i opisującej projekt pracy dyplomowej,
– zdanie egzaminu dyplomowego,
w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

EPI_K1_W01

Absolwent zna i rozumie elementy analizy matematycznej i algebry liniowej oraz
elementy statystyki konieczne do opisu algorytmów i danych, a także do
programowania

P6S_WG

EPI_K1_W02

Absolwent zna i rozumie podstawy teoretyczne informatyki, obejmujące pojęcia:
algorytm, złożoność algorytmu, struktury danych i ich typy

P6U_W, P6S_WG

EPI_K1_W03

Absolwent zna i rozumie podstawy programowania strukturalnego, elementy
programowania obiektowego oraz elementy programowania logicznego

P6S_WG

EPI_K1_W04

Absolwent zna i rozumie budowę i funkcje systemu operacyjnego oraz zasady
instalacji i uruchamiania serwerów usług oraz serwerów aplikacji

P6S_WG

EPI_K1_W05

Absolwent zna i rozumie w stopniu podstawowym budowę i funkcjonowanie sieci
komputerowych, elementarne zasady budowy i funkcje urządzeń aktywnych oraz
podstawowe zasady bezpiecznej komunikacji w sieci Internet

P6S_WG

EPI_K1_W06

Absolwent zna i rozumie budowę i funkcje baz danych, w tym: modelowanie danych,
relacyjne bazy danych, języki zapytań do baz danych, systemy zarządzania bazami
danych

P6S_WG

EPI_K1_W07

Absolwent zna i rozumie zaawansowane narzędzia i metody budowy statycznego i
dynamicznego dokumentu hipertekstowego

P6S_WG

EPI_K1_W08

Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym architekturę klient–serwer oraz
technologie służące do jej realizacji w sieci Internet

P6S_WG

EPI_K1_W09

Absolwent zna i rozumie metody programowaniu aplikacji internetowych oraz
odpowiednie strukturalne i obiektowe języki programowania wysokiego poziomu

P6S_WG

EPI_K1_W10

Absolwent zna i rozumie podstawy graﬁki komputerowej, obejmujące: komputerowe
modele barw, podstawowe prymitywy graﬁczne, przekształcenia geometryczne,
formaty plików graﬁcznych

P6S_WG

EPI_K1_W11

Absolwent zna i rozumie podstawy animacji komputerowej: zasady animacji
klasycznej, animacji proceduralnej, metody i algorytmy wykrywania kolizji,
modelowanie oświetlenia i modelowanie trójwymiarowe (3D)

P6S_WG

EPI_K1_W12

Absolwent zna i rozumie podstawy rejestracji i odtwarzania muzyki w systemach
komputerowych

P6S_WG

EPI_K1_W13

Absolwent zna i rozumie podstawy modelowania i projektowania systemów
komputerowych (w metodyce strukturalnej i obiektowej) oraz zna podstawowe
modele (cykle) rozwoju oprogramowania

P6S_WG

EPI_K1_W14

Absolwent zna i rozumie budowę i funkcje graﬁcznego interfejsu użytkownika oraz
zasady ergonomii w projektowaniu interfejsu

P6S_WG

EPI_K1_W15

Absolwent zna i rozumie poszczególne działy poetyki opisowej, a także literackie i
użytkowe gatunki tekstu oraz ich właściwości

P6U_W, P6S_WG

EPI_K1_W16

Absolwent zna i rozumie gramatykę, stylistykę i semantykę współczesnego języka
oraz podstawy leksykologii, leksykograﬁi i tekstologii

P6U_W, P6S_WG

EPI_K1_W17

Absolwent zna i rozumie podstawy retoryki: zasady kompozycji, argumentacji,
erystyki i doboru ﬁgur językowych do celu perswazji

P6S_WG,
P6S_WK

EPI_K1_W18

Absolwent zna i rozumie specyﬁkę tworzenia tekstów użytkowych przeznaczonych do
publikacji w Internecie oraz podstawy architektury informacji

P6S_WG

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

EPI_K1_W19

Absolwent zna i rozumie w stopniu podstawowym psycholingwistyczne mechanizmy
percepcji

P6S_WG

EPI_K1_W20

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady budowy obrazu: kompozycja, kolor i ich
świadome użycie dla budowy określonych przekazów informacyjnych

P6U_W, P6S_WG

EPI_K1_W21

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady budowy obrazu ﬁlmowego i techniki
jego realizacji

P6S_WG

EPI_K1_W22

Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia antropologii obrazu

P6S_WG,
P6S_WK

EPI_K1_W23

Absolwent zna i rozumie w stopniu podstawowym budowę dzieła muzycznego i jego
funkcje ilustracyjne

P6S_WG

EPI_K1_W24

Absolwent zna i rozumie podstawowe zjawiska kultury symbolicznej usytuowane w
kontekście historycznym

P6S_WG,
P6S_WK

EPI_K1_W25

Absolwent zna i rozumie podstawowe mechanizmy przetwarzania informacji w
Internecie

P6S_WG

EPI_K1_W26

Absolwent zna i rozumie w stopniu podstawowym prawo autorskie, prawo Internetu i
elementy prawa patentowego

P6S_WK

Kod

Treść

PRK

EPI_K1_U01

Absolwent potraﬁ wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do opisu
problemu i tworzenia programów komputerowych

P6U_U, P6S_UW

EPI_K1_U02

Absolwent potraﬁ skonstruować algorytm rozwiązujący zadany problem, napisać i
uruchomić prosty program na zadany temat oraz czytać i analizować kod źródłowy

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UU

EPI_K1_U03

Absolwent potraﬁ ze zrozumieniem korzystać z funkcji systemu operacyjnego; umie
zainstalować system UNIX oraz potraﬁ zainstalować i uruchomić serwer usług i
serwer aplikacji w tym systemie; umie także programować skrypty powłoki systemu
UNIX

P6S_UW

EPI_K1_U04

Absolwent potraﬁ dokonać analizy wpisów w tablicy DNS oraz analizy wybranych
elementów tablic routingu, a także umie zbudować prostą sieć i posługiwać się
mechanizmami ﬁltracji ruchu sieciowego

P6S_UW

EPI_K1_U05

Absolwent potraﬁ zaprojektować i zaimplementować bazę danych z wykorzystaniem
modelu konceptualnego oraz relacyjnego, a także potraﬁ formułować polecenia w
języku SQL (Structured Query Language) służące do przekształcania danych oraz ich
schematu

P6U_U, P6S_UW

EPI_K1_U06

Absolwent potraﬁ zaprojektować i wykonać serwis WWW, stosując: HTML, style CSS,
formularze, skrypty JavaScript, oraz potraﬁ dokonać walidacji wykonanego serwisu

P6U_U, P6S_UW

EPI_K1_U07

Absolwent potraﬁ obsługiwać mechanizm łączności pomiędzy serwerem i klientem
(CGI) w języku C i w języku programowania wysokiego poziomu

P6S_UW

EPI_K1_U08

Absolwent potraﬁ zaprojektować i wykonać interakcyjny system WWW,
współpracujący z bazą danych

P6U_U, P6S_UW

EPI_K1_U09

Absolwent potraﬁ zaprojektować i wykonać interfejs graﬁczny użytkownika zgodnie z
zasadami ergonomii obowiązującymi w projektowaniu systemów komputerowych

P6U_U, P6S_UW

EPI_K1_U10

Absolwent potraﬁ przeprowadzić audyt serwisu WWW

P6S_UW

EPI_K1_U11

Absolwent potraﬁ zaprojektować i wykonać zaawansowany projekt graﬁczny w
technice wektorowej 2D

P6S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

EPI_K1_U12

Absolwent potraﬁ zaprojektować kilkuminutową animację złożonego obiektu i
wykonać projekt za pomocą programu graﬁcznego 3D

P6S_UW

EPI_K1_U13

Absolwent potraﬁ wykonać analizę wymagań użytkownika względem systemu
informatycznego i stworzyć model wymagań (w metodyce strukturalnej i obiektowej),
a także potraﬁ zaprojektować strukturę i wdrożenie systemu komputerowego

P6S_UW,
P6S_UO

EPI_K1_U14

Absolwent potraﬁ zaprojektować i wykonać dokumentację techniczną systemu
informatycznego oraz instrukcję obsługi przeznaczoną dla użytkownika systemu

P6S_UW,
P6S_UO

EPI_K1_U15

Absolwent potraﬁ korzystać w praktyce z systemów kontroli wersji, przeznaczonych
do współpracy w grupie roboczej

P6S_UW,
P6S_UO

EPI_K1_U16

Absolwent potraﬁ analizować tekst pod kątem budowy świata przedstawionego, roli
podmiotu oraz języka, a także potraﬁ tworzyć teksty o różnych właściwościach
stylistycznych, przeznaczeniu i konstrukcji

P6S_UW,
P6S_UU

EPI_K1_U17

Absolwent potraﬁ ze zrozumieniem dokonać analizy języka tekstu oraz potraﬁ
zastosować wiedzę konieczną do analizy przy tworzeniu spójnego tekstu

P6S_UW

EPI_K1_U18

Absolwent potraﬁ dokonać praktycznej analizy znaczenia symbolu językowego i
potraﬁ zastosować tę umiejętność do projektowania struktury informacji

P6S_UW,
P6S_UU

EPI_K1_U19

Absolwent potraﬁ dokonać krytycznej analizy tekstów i przekazów medialnych pod
kątem zawartych w nich zabiegów perswazyjnych

P6S_UW

EPI_K1_U20

Absolwent potraﬁ świadomie korzystać z kardynalnych założeń estetycznych i użyć
ich do budowy obrazu z celowym odniesieniem do aspektu treści

P6S_UW,
P6S_UU

EPI_K1_U21

Absolwent potraﬁ wykonać kilkuminutowy ﬁlm dokumentalny wedle samodzielnie
napisanego scenariusza, wykazując rozumienie podstawowych pojęć i technik

P6S_UW

EPI_K1_U22

Absolwent potraﬁ zaprojektować i wykonać w technice cyfrowej ilustrację muzyczną
do kilkuminutowego ﬁlmu dokumentalnego

P6S_UW

EPI_K1_U23

Absolwent potraﬁ interpretować zjawiska kultury symbolicznej w perspektywie
historycznej

P6S_UW

EPI_K1_U24

Absolwent potraﬁ dokonać analizy obrazu w perspektywie antropologicznej

P6S_UW

EPI_K1_U25

Absolwent potraﬁ zastosować wiedzę o tekście, obrazie i dźwięku w procesie
projektowania i wykonywania aplikacji internetowych

P6U_U, P6S_UW

EPI_K1_U26

Absolwent potraﬁ wykonać zaawansowany projekt informatyczny na wybrany temat,
stosując poznane technologie

P6U_U, P6S_UW

EPI_K1_U27

Absolwent potraﬁ wykorzystać znajomość mechanizmów percepcji przy tworzeniu
interfejsu użytkownika

P6S_UW

EPI_K1_U28

Absolwent potraﬁ znaleźć literaturę przedmiotu i pozyskiwać z niej informacje
niezbędne do ustawicznego podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych

P6S_UW

EPI_K1_U29

Absolwent potraﬁ przygotować prezentację na zadany temat, w szczególności
dotyczącą projektu informatycznego

P6S_UW

EPI_K1_U30

Absolwent potraﬁ korzystać z obcojęzycznej literatury przedmiotu i ma umiejętności
językowe zgodne z wymaganiami poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

P6S_UK

EPI_K1_U31

Absolwent potraﬁ korzystać z wiedzy na temat zasad prawa autorskiego i praw
pokrewnych, prawa Internetu i prawa patentowego w praktyce zawodowej, mając
świadomość konieczności zasięgania porad specjalisty w sytuacjach szczegółowych

P6U_U, P6S_UW

EPI_K1_U32

Absolwent potraﬁ swiadomie korzystać z kardynalnych założeń estetycznych i użyć
ich do budowy obrazu z celowym odniesieniem do aspektu treści

P6S_UW,
P6S_UU

Efekty uczenia się
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

EPI_K1_K01

Absolwent jest gotów do pracy indywidualnej i zespołowej

P6U_K, P6S_KO

EPI_K1_K02

Absolwent jest gotów do stosowania reguł taktu retorycznego i zasad stosowności,
budując w ten sposób dobre relacje interpersonalne

P6U_K, P6S_KR

EPI_K1_K03

Absolwent jest gotów do właściwego określania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania, a także do wytyczania kolejnych etapów P6S_KK
pracy

Efekty uczenia się

11 / 144

Plany studiów
Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu
uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci
obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają
następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień
trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np.
umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób
realizacji.
Do zaliczenia Projektu dyplomowego wymagane jest uzyskanie zaliczenia z Seminarium dyplomowego (semestr 5 i 6).

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza matematyczna i algebra liniowa

60

3,0

zaliczenie

O

Dokument hipertekstowy

30

3,0

zaliczenie

O

Dokument hipertekstowy – projekt

15

5,0

zaliczenie

F

Kultura symboliczna - wprowadzenie

60

3,0

egzamin

O

Poetyka

45

3,0

zaliczenie

O

Projektowanie graﬁczne

30

3,0

zaliczenie

O

Projektowanie graﬁczne – projekt

15

3,0

zaliczenie

F

Technologie internetowe – wprowadzenie

15

2,0

zaliczenie

O

Wprowadzenie do językoznawstwa

45

3,0

zaliczenie

O

Wstęp do informatyki

45

4,0

egzamin

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza matematyczna i algebra liniowa

60

3,0

egzamin

O

Antropologia obrazu

30

3,0

zaliczenie

O

Bazy danych 1

60

4,0

egzamin

O

Poetyka

45

3,0

egzamin

O

Projektowanie graﬁczne

30

3,0

zaliczenie

O

Projektowanie graﬁczne – projekt

15

3,0

zaliczenie

F

Wprowadzenie do językoznawstwa

45

3,0

egzamin

O

Wprowadzenie do programowania

60

4,0

egzamin

O

Wprowadzenie do programowania – projekt

15

5,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów

12 / 144

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

-

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Algorytmy i struktury danych

60

4,0

egzamin

O

Bazy danych 2

30

4,0

zaliczenie

O

Bazy danych 2 – projekt

15

4,0

zaliczenie

F

Graﬁka komputerowa

60

4,0

egzamin

O

Graﬁka komputerowa – projekt

15

5,0

zaliczenie

F

Prawo własności intelektualnej i prawo Internetu

30

2,0

zaliczenie

O

Systemy operacyjne i sieci

60

3,0

egzamin

O

Wstęp do semantyki

45

4,0

egzamin

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Animacja komputerowa

60

4,0

egzamin

O

Animacja komputerowa – projekt

15

5,0

zaliczenie

F

Obraz ﬁlmowy

60

4,0

egzamin

O

Obraz ﬁlmowy – projekt

15

4,0

zaliczenie

F

Prawo własności intelektualnej i prawo Internetu

30

3,0

egzamin

O

Psycholingwistyczne mechanizmy percepcji

30

3,0

egzamin

O

System interakcyjny

30

4,0

zaliczenie

O

System interakcyjny – projekt

15

5,0

zaliczenie

F

Systemy operacyjne 2

30

4,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Interfejs graﬁczny

30

4,0

zaliczenie

O

Interfejs graﬁczny – projekt

15

5,0

zaliczenie

F

Przedmiot
Wychowanie ﬁzyczne

O

Semestr 3
Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kompozycja z elementami retoryki

60

3,0

egzamin

O

Modelowanie i projektowanie systemów komputerowych

60

4,0

egzamin

O

Przetwarzanie informacji w Internecie

30

3,0

zaliczenie

O

Przetwarzanie dźwięku

30

4,0

zaliczenie

O

Przetwarzanie obrazu i dźwięku – projekt

15

5,0

zaliczenie

F

Sieci komputerowe 2

30

4,0

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe

30

5,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przetwarzanie informacji w Internecie

30

3,0

zaliczenie

O

Struktura informacji w tekście

15

2,0

zaliczenie

O

Projekt dyplomowy

15

15,0

zaliczenie

F

Seminarium dyplomowe

30

5,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

8,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 6
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Analiza matematyczna i algebra liniowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.130.5ca75b58286a7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu: podstaw algebry liniowej, analizy matematycznej jednej i wielu zmiennych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji
jednej zmiennej i elementy rachunku różniczkowego
funkcji wielu zmiennych.

EPI_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

wybrane pojęcia algebry liniowej oraz statystyki.

EPI_K1_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać w praktyce poznane metody i teorie
matematyczne.

EPI_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2

wykonać podstawowe operacje na macierzach,
rozwiązać układ równań, obliczyć pochodną funkcji,
zbadać przebieg zmienności funkcji, obliczyć całkę
nieoznaczoną i oznaczoną funkcji, rozwiązać proste
równania różniczkowe zwyczajne.

EPI_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy
z matematyki pracując samodzielnie lub w zespole.

EPI_K1_K01

zaliczenie

K2

właściwego określania metod matematycznych
niezbędnych do rozwiązania określonego problemu.

EPI_K1_K03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

ćwiczenia

30

konsultacje

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie do egzaminu

7

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
95

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Liczby zespolone (podstawowe własności algebraiczne, pierwiastkowanie,
potęgowanie, interpretacja geometryczna liczb zespolonych).

W2, U1, U2, K1, K2

2.

Elementy algebry liniowej (dodawanie, mnożenie i odwracanie macierzy,
rozwiązywanie układów równań liniowych).

W2, U1, U2, K1, K2

3.

Pojęcie ciągu liczbowego, podstawowe operacje na ciągach, granica ciągu, szeregi
liczbowe.

W1, U1, U2, K1, K2

4.

Ciągłość i pochodna funkcji, własności pochodnej i jej zastosowania. Ekstrema
funkcji, badanie przebiegu zmienności funkcji.

W1, U1, U2, K1, K2

5.

Całka nieoznaczona i oznaczona, ich zastosowania.

W1, U1, U2, K1, K2

6.

Podstawowe własności funkcji wielu zmiennych, ekstrema funkcji wielu
zmiennych.

W1, U1, U2, K1, K2

7.

Elementy statystyki opisowej.

W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie wykładu w pierwszym semestrze odbywa się na podstawie
obecności (co najmniej 50%) oraz oceny z ćwiczeń.
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą zaliczenia ćwiczeń są w głównej mierze wyniki kolokwiów
zaliczenie na ocenę odbywających się co najmniej 2 razy w semestrze. Dodatkowy wpływ na
ocenę końcową z ćwiczeń ma również aktywność na zajęciach.

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.
Na ocenę końcową przedmiotu składa się: 60% oceny z egzaminu
pisemnego, 20% oceny z ćwiczeń z I semestru i 20% oceny z ćwiczeń z II
semestru.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Podstawą zaliczenia ćwiczeń są w głównej mierze wyniki kolokwiów
zaliczenie na ocenę pisemnych odbywających się co najmniej 2 razy w semestrze. Dodatkowy
wpływ na ocenę końcową z ćwiczeń ma również aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw matematyki w zakresie szkoły średniej. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Dokument hipertekstowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.110.5ca75b5829972.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

język HTML i zasady tworzenia stron

EPI_K1_W05,
zaliczenie na ocenę,
EPI_K1_W07, EPI_K1_W08 projekt

W2

i rozróżnia dialekty języka HTML

EPI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

język CSS

EPI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W4

język JavaScript oraz bibliotekę jQuery

EPI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

utworzyć poprawną składniowo stronę HTML

EPI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

sformatować stronę HTML za pomocą stylu CSS

EPI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

utworzyć dynamiczne elementy HTML za pomocą
języka JavaScript z wykorzystaniem biblioteki jQuery

EPI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do zajęć

20

programowanie

25

konsultacje

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Technologie internetowe — rola języków HTML, CSS i JS.
Standardy HTML — HTML 4.01, XHTML 1.0, HTML5 — historia, porównanie i stan
aktualny.
Budowa elementów HTML i struktura dokumentu hipertekstowego.
Poprawność składniowa HTML — standardy sieciowe.
Znaczniki HTML:
Podstawowe znaczniki dokumentu hipertekstowego: <html>, <head>, <body>,
<title>, <meta>, <style>, <script>, <base>, <link> oraz deklaracja 'DOCTYPE'.
Struktura tekstu: akapit <p>, nagłówki <h1>…<h6>, listy uporządkowane <ol>
(<li>), listy nieuporządkowane <ul> (<li>), lista opisów <dl> (<dt>, <dd>),
cytat blokowy <blockquote>, cytat liniowy <q>, tekst preformatowany <pre>,
przełamanie linii <br>, linia <hr>, skrótowiec <abbr>, „mały druk” <small>,
tytuł lub autor dzieła <cite>.
Linki <a>.
Tabele <table> (<caption>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <tr>, <th>, <td>)
Formatowanie i wyróżnianie: <b>, <i>, <em>, <strong>, <small>, <code>.
Graﬁki, media, osadzanie dokumentów: <img>, <ﬁgure>, <ﬁgcaption>,
<video>, <audio>, <embed>, <object>, <area>, <iframe>.
Elementy: <div>, <span>.
Sekcje treści: <main>, <header>, <footer>, <article>, <section>, <nav>,
<aside>, <address>.
Formularze: <form>, <ﬁeldset>, <legend>, <label>, <input>, <button>,
<select>, <option>, <textarea>.
Projektowanie układu treści w oparciu o sekcje HTML5 (wpływające na outline
dokumentu i nie tylko).
Dostępność serwisu internetowego — wprowadzenie do problematyki.
Badanie dostępności serwisu internetowego dla użytkowników
niepełnosprawnych.

W1, W2, U1

2.

Pliki składające się na statyczny serwis internetowy — *.html, *.css, *.js.
Osadzanie CSS i JS w stronach internetowych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3

3.

Zastosowanie kaskadowości CSS w dokumentach hipertekstowych —
identyﬁkatory i klasy arkuszy stylów.
Formatowanie bloków treści w oparciu o CSS.
Formatowanie treści — kolorystyka i typograﬁa w CSS.
Tworzenie reponsywnych układów strony (metoda Responsive Web Design oraz
Mobile First).

W3, U2

4.

Zastosowanie skryptów JavaScript w dokumentach hipertekstowych.

W4, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów
Rodzaj zajęć

laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wszystkie zadania laboratoryjne oraz domowe muszą być realizowane
samodzielnie. Z laboratorium uzyskuje się ocenę na podstawie
zatwierdzenia poszczególnych projektów cząstkowych (zwykle w
postaci całych stron internetowych lub ich części). Projekty cząstkowe
nie będą oceniane (w rozumieniu skali ocen). Student otrzyma
natomiast „+”, jeśli określony projekt cząstkowy będzie spełniał
założenia podane na początku zajęć, oraz projekt będzie samodzielny.
Dodatkowo w trakcie zajęć będą kolokwia w postaci testów
sprawdzających wiedzę lub testów praktycznych. Kolokwia będą
oceniane (w skali ocen). A zatem podstawą oceny pracy studenta
będzie suma plusów, oceny z kolokwiów oraz obecność zgodna z
regulaminem UJ.
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Dokument hipertekstowy – projekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.110.5ca75b58362a2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie statycznych i dynamicznych technik w budowy dokumentów w technologii www

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

język HTML i zasady tworzenia stron

EPI_K1_W05,
zaliczenie na ocenę,
EPI_K1_W07, EPI_K1_W08 projekt
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W2

i rozróżnia dialekty języka HTML

EPI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

język formatowania CSS

EPI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

W4

język JavaScript oraz bibliotekę jQuery

EPI_K1_W07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

utworzyć poprawną składniowo stronę HTML

EPI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

sformatować stronę HTML za pomocą stylu CSS

EPI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

utworzyć dynamiczne elementy HTML za pomocą
języka JavaScript z wykorzystaniem biblioteki jQuery

EPI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

40

poprawa projektu

5

konsultacje

15

analiza wymagań

5

pozyskanie danych

5

projektowanie

10

programowanie

50

testowanie

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

1. Strona powinna zawierać stronę główną (startową) i co najmniej 10 podstron.
2. Strony powinny walidować się w W3C Validators i zawierać DOCTYPE oraz link
do W3C Validatora na stronie głównej.
3. Strona powinna zawierać element nawigacyjny w postaci listy odnośników.
4. DST – statyczny
5. DB – dynamiczny z użyciem CSS (:hover)
6. BDB – dynamiczny z użyciem JS
7. Tematyka strony może być dowolna, ale strona musi stanowić jedną całość
tematyczną.
8. Styl CSS powinien osadzony być w osobnym pliku wspólnym dla wszystkich
stron HTML.
9. Użycie stylów CSS inline (z użyciem atrybutu style) jest niedopuszczalne (ew. w
bardzo rzadkich przypadkach; zawsze wymagać będzie komentarza, dlaczego
został użyty).
10. [DB, BDB] Przynajmniej jedna ze stron powinna umożliwiać wydruk z użyciem
@media print w CSS.
11. Powinna być użyta przynajmniej jedna tabela do prezentowania danych
tabelarycznych (pozycjonowanie layoutu za pomocą tabel jest niedozwolone i
skutkuje brakiem zaliczenia) – tabela powinna być sformatowana z użyciem CSS,
tak aby zaprezentować możliwości CSS związane z: border, collapse, padding,
margin, tbody, thead, tr, th, td, color, background.
12. DB, BDB – należy zaprezentować użycie collspan, rowspan.
13. [BDB] Jeden przykład użycia sprite'ów na stronie HTML.
14. Strony powinny zawierać poprawne formatowanie wg jednej z konwencji:
– Używanie wszędzie div/span z odpowiednimi klasami (typu header, subheader)
– Używanie h1..h6 oraz p, div span.
15. Proszę zwrócić uwagę na poprawne nazywanie klas CSS (ze względu na rolę
elementu w dokumencie, a nie na formatowanie; np. Klasa „na_czerwono” – źle,
klasa „wskazówki” – dobrze)
16. Strona powinna zawierać przynajmniej dwa formularze prezentujące w sumie
wszystkie możliwe rodzaje widgetów: text, password, radio, checkbox, select,
option, textarea, submit, reset. Formularze mogą prowadzić do:
http://wierzba.wzks.uj.edu.pl/~dorosz/HTML/test.php, który będzie adresem
sprawdzającym poprawność formularza (wyświetla przekazane parametry).
Ewentualnie można użyć skryptów własnych, które coś robią (jeśli ktoś takie ma),
lub użyć gotowych skryptów udostępnianych na wielu popularnych serwisach
internetowych, które realizują jakieś zadanie.
17. DB – strona powinna zawierać etykiety odpowiadające widgetom w
formularzach.
18. BDB – zaprezentować technikę walidacji formularza z użyciem JS/jQuery.
19. [DB, BDB] Strona powinna zawierać elementy pozycjonowania relatywnego i
absolutnego.
20. Strona powinna mieć poprawnie zakodowane polskie znaki. Rekomendowana
strona kodowa to UTF-8.
21. Strona powinna prezentować użycie list i obrazków w dowolny sposób.
22. DB – listy powinny być zagnieżdżone.
23. DB – osadzanie obrazków jako tła elementów.
24. [BDB] Strona powinna prezentować uzasadnione użycie znaków specjalnych
(HTML signs), takich jak np. © (minimum 15 różnych znaków).
25. Strona nie może zawierać ramek (frameset, frame).
26. [BDB] – strona powinna prezentować użycie atrybutu ﬂow, clear CSS.
27. [BDB] – strona powinna zawierać style CSS formatujące w sposób
zaawansowany tekst: letter-spacing, itp...
28. [DB, BDB Należy użyć zdarzeń (http://api.jquery.com/category/events/) w celu
realizacji dynamicznych elementów na stronie (zdarzenia to np. .bind(), .blu(),
load(), mouseup(),...):
29. DB – użyć dowolnych 5 zdarzeń.
30. BDB – użyć dowolnych 10 zdarzeń.
31. DB, BDB wykorzystać w jQuery technikę dynamicznej zmiany stylów i/lub klas
CSS elementów HTML (.addClass(), .toogleClass(), .css() ).
32. BDB – zaprezentować użycie dowolnych efektów jQuery
(http://api.jquery.com/category/eﬀects/)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metoda projektów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aby uzyskać zaliczenie, należy zaliczyć ćwiczenia laboratoryjne
oraz uzyskać pozytywną ocenę projektu – samodzielnie stworzonej
strony WWW na dowolny temat. Na ocenę ogólną wpływ będą
miały punkty uzyskane podczas pierwszego i drugiego pokazania
projektu oraz punkty uzyskane z praktycznych ćwiczeń
(zapowiedzianych sprawdzianów wiedzy przy komputerze) podczas
laboratorium. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

26 / 144

Kultura symboliczna - wprowadzenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.110.1559076964.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie studentów z głównymi prądami kulturowymi i ideowymi poszczególnych epok kultury
europejskiej oraz przedstawienie teoretycznej reﬂeksji na ich temat.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe terminy związane
z teorią kultury: m.in. rozmaite deﬁnicje kultury,
rozróżnienie na kulturę i cywilizację, deﬁnicję pojęcia
mitu, kategorię długiego trwania

EPI_K1_W24

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie różne metodologie pozwalające
interpretować zjawiska kulturowe

EPI_K1_W24

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

Student zna i rozumie najważniejsze nurty myślowe
i nurty w sztuce poszczególnych okresów kulturowych

EPI_K1_W24

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

EPI_K1_U23

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

EPI_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ kontekstowo interpretować zjawiska kultury
dawnej i współczesnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów, by prowadzić dyskusję merytoryczną
z poszanowaniem cudzych poglądów i cudzej
argumentacji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przegląd deﬁnicji kultury. Rozróżnienie kultura-cywilizacja. Różne metodologie
pozwalające interpretować zjawiska kulturowe

W1, W2

Sylabusy
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2.

Kultura grecka. Pojęcie i deﬁnicja mitu. Tragedia grecka.
Kultura średniowieczna. Problem jednostki: rycerz i mieszczanin.
Kultura renesansu. Przemiana wojowników w dworzan.
Kultura baroku. Polski sarmatyzm. Problem megalomanii narodowej.
Kultura oświecenia. Encyklopedyści, Rewolucja francuska, J.-J. Rousseau: pojęcie
autobiograﬁi.
Kultura romantyzmu. Sprzeciw wobec klasycyzmu, bohater romantyczny.
Kultura pozytywizmu. Formowanie się społeczeństwa obywatelskiego.
Kultura modernizmu. Deﬁnicja modernizmu wg Baudelaire’a. Figura ﬂâneura.
Kultura XX wieku. Kultura popularna, ponowoczesność, intertekstualność.

W2, W3

3.

Omówienie tekstów teoretycznych odnoszących się do zagadnień omówionych na
wykładzie. Dodatkowym elementem wprowadzonym w ramach ćwiczeń jest
odwoływanie się do rozmaitych intertekstualnych nawiązań do prądów myślowych
lub artefaktów omawianych okresów kulturowych. Prezentacja studencka.
Dyskusja.

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

ponad 50% punktów z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

przedstawienie prezentacji na ćwiczeniach, kolokwium ze znajomości
tekstów omawianych na ćwiczeniach

Sylabusy

29 / 144

Poetyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.130.5ca75b582f2c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z aktualnymi problemami literaturoznawstwa i humanistyki, uczenie krytycznego
i uwzględniającego historyczny kontekst myślenia.

C2

Kształtowanie u studentów umiejętności rozpoznawania różnych stylów, gatunków i właściwości tekstów,
sposobów kreowania znaczeń.

C3

Rozwijanie umiejętności pisania tekstów, takich jak recenzje czy szkice poświęcone przeczytanym utworom.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna podstawowe działy poetyki i właściwości
utworów literackich, rozpoznaje literackie
i nieliterackie gatunki piśmiennictwa, a także formy eliberatury i twórczości cyfrowej.

EPI_K1_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

student zna różne odmiany stylu i rodzaje środków
stylistycznych oraz stylizacji.

EPI_K1_W15, EPI_K1_W16

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować i interpretować rozmaite teksty kultury,
zwłaszcza pod kątem związku między gatunkiem,
stylem a znaczeniem.

EPI_K1_U16, EPI_K1_U17

zaliczenie

U2

dostrzec zależność między segmentacją i układem
graﬁcznym wypowiedzi pisemnej a jej znaczeniem i kreatywnie wykorzystać tę wiedzę przy tworzeniu
własnych elektronicznych kompozycji z użyciem
tekstu.

EPI_K1_U16, EPI_K1_U20,
EPI_K1_U25

zaliczenie

EPI_K1_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

indywidualnej pracy z tekstem (streszczanie, analiza,
wyszukiwanie najważniejszych informacji) oraz
wspólnego z innymi osobami w grupie znajdowania
rozwiązań przy analizowaniu przykładów i problemów,
a także do dyskutowania nt. utworów.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

4

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

12

przygotowanie do ćwiczeń

6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

7

przygotowanie do sprawdzianu

4

przygotowanie referatu

4

wykonanie ćwiczeń

6

konsultacje

1

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe informacje dotyczące zakresu poetyki i jej miejsca w obrębie nauk
humanistycznych.

W1

2.

Charakterystyka ﬁkcji literackiej i 'wyznaczników literackości' oraz związków
między literaturą a resztą piśmiennictwa.

W1, U1, K1

3.

Współczesna i historyczna genologia, podstawowe rodzaje i gatunki literackie oraz
gatunki dziennikarskie.

W1, U1

4.

Typy narracji i form podawczych, kompozycja.

W1, U1, U2, K1

5.

Przestrzeń graﬁczna tekstu (tu m.in. carmina ﬁgurata, poezja konkretna,
liberatura i e-liberatura).

W1, U2, K1

6.

Dramat jako tekst i forma teatralna; różnica między dramatem a scenariuszem
ﬁlmowym.

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Podstawy polskiej prozodii (akcent, zestroje akcentowe, frazowanie, intonacja w
zdaniu, rytm).

W1, U1, K1

8.

Wiersz jako rodzaj tekstu (ogólna informacja o systemach wersyﬁkacyjnych i
budowie wersu).

W1, U1, K1

9.

Środki stylistyczne, odmiany stylu - i ich zastosowanie. Rodzaje stylizacji.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie

Egzamin po 2. semestrze.

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność na zajęciach, napisanie wszystkich zadań pisemnych na ocenę
pozytywną, stworzenie prezentacji na zadany temat.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zaliczenie z zajęć.

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność na zajęciach, napisanie wszystkich zadań pisemnych na ocenę
pozytywną, przygotowanie prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu szkoły średniej nt. twórczości literackiej, stylu, kompozycji, narracji, środków stylistycznych.

Sylabusy
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Projektowanie graﬁczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.130.5ca75b582dbcb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

– zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami budowy obrazu: kompozycja,kolor,harmonia, i ich świadome
użycie; student ma poznać w stopniu podstawowym założenia języka percepcyjnego; budowy obrazu - jego
poszczególnych wartości wizualnych: -struktury płaszczyzny obrazu, -zagadnień koloru, - plastyki obrazu, kształtowania przestrzennego, a także wiedzy dot. wybranych zagadnień teoretycznych i historii sztuki. Nabycie
umiejętności wykorzystania tej wiedzy w samodzielnej realizacji zadania projektowego.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w stopniu podstawowym zagadnienia estetyki.

EPI_K1_W24

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać znajomość podstawowych zagadnień
języka wizualnego.

EPI_K1_U20

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

odkrywać i tworzyć klasyﬁkacje obiektów
na podstawie cech wizualnych obiektów.

EPI_K1_U24

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

EPI_K1_K01, EPI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kreatywnych działań.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
– Wykład + pokazy multimedialne /2 godziny tygodniowo
– Przygotowanie do ćwiczeń projektowych

1.

– Korekty indywidualne tych ćwiczeń projektowych

W1, U1, U2, K1

– Korekty zbiorowe
– Dyskusja

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach,umiejętność autoprezentacji własnych
zainteresowań plastycznych

Semestr 2
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kolokwium z podstawowych zjawisk plastycznych.
zaliczenie na ocenę, prezentacja Umiejętność autoprezentacji własnych zainteresowań
plastycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
– Otwartość na język wizualny; – Elementarny smak estetyczny; – Wola poszukiwawcza (samokształcenie);

Sylabusy
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Projektowanie graﬁczne – projekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.130.5ca75b5837f3a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Utrwalenie wiedzy o podstawowych założeniach języka percepcyjnego. Kształtowanie u studentów odpowiednich
umiejętności w zakresie samodzielnej pracy z graﬁką projektową oraz umiejętności wykorzystania teorii
estetycznej w pracy nad obrazem , a także umiejętności profesjonalnego werbalizowania sądów o własnych
zadaniach projektowych i pracy innych projektantów.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w stopniu podstawowym rozumie założenia języka
wizualnego.

EPI_K1_W20

zaliczenie na ocenę,
projekt

EPI_K1_U32

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać znajomość teorii estetycznej w pracy nad
obrazem

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej i grupowej realizacji projektów
plastycznych. Potraﬁ profesjonalnie werbalizować sądy EPI_K1_K01, EPI_K1_K03
o własnych ćwiczeniach i pracy innych projektantów

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

konsultacje

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
W ciągu semestru student powinien zrealizować ok. 6-7 ćwiczeń projektowych na
zadany temat. W trakcie korekt winien wykazać się zdobytą wiedzą teoretyczną i
umiejętnością profesjonalnej werbalizacji.

1.

W1, U1, K1

Pod koniec semestru: korekty całego dorobku semestralnego
Ocena końcowa z przedmiotu: na podstawie realizacji projektów na zadany temat.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
– Budowanie prostego znaku (symbolu) z zastosowaniem form
geometrycznych (koło, trójkąt, prostokąt itp). Temat np. „Rybaptak" lub „zawód". – Budowa kompozycji równoważnej w oparciu o
zasadnicze podziały w płaszczyźnie (ćwiczenie abstrakcyjne) –
Zasada gamy kolorystycznej (na przykładzie projektu na papier
pakowy) – Projekt kartki świątecznej z uwzględnieniem liternictwa
– Wizytówka własna z uwzględnieniem idei plastycznej
autoprezentacji – Zagadnienie logotypu (formy-znaku z
uwzględnieniem złożonej treści)

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
– Przysłowie – jego ekwiwalent plastyczny w skrótowej formie +
liternictwo (propedeutyka plakatu) – Plakat społeczny –
Ekwiwalent plastyczny pojęcia (np. samotność, agresja, radość)
przy użyciu formy abstrakcyjnej. – Projekt na płytę muzyczną CD
dla muzyki klasycznej i muzyki rozrywkowej (2 projekty) –
Przedmiot – reinterpretacja (ćwiczenie z wyobraźni) –
Transformacja znanego portretu z uwzględnieniem wizerunku
własnego. Na każde ćwiczenie przeznaczamy ok. 2 tygodnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
– Otwartość na język wizualny; – Elementarny smak estetyczny; – Wola poszukiwawcza (samokształcenie);
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Technologie internetowe – wprowadzenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.110.5ca75b582af93.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawowe pojęcia dotyczące
technologii internetowych

EPI_K1_W03, EPI_K1_W05 zaliczenie ustne

W2

zna podstawowe architektury systemów sieciowych

EPI_K1_W08

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

uczestnictwo w egzaminie

1

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
53

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Historia Internetu
2. Model OSI/ISO
3. Usługi i protokoły internetowe: http, https, email, ftp, sftp, rss, smtp, pop3,
imap
4. Adresy MAC, adresacja IP oraz struktura domen (serwery DNS, DNS registry)

1.

5. Przegląd technologii/pojęć/języków związanych z Internetem: HTML, XHTML,
DHTML, CSS, Javascript, AJAX, Python, Ruby on Rails, .NET, ASP/ASPX, Framework,
Information Architecture, Personal Computer, Server, Domain, Client, Host

W1

7. Zaawansowane budowanie kwerend wyszukiwania w Google
8. Zagrożenia w sieci: spam, virus, phishing, spooﬁng, packet sniﬃng,
socjotechnika
10. Krótki przegląd licencji: MIT, BSD, GPL, LPGL, Creative Common. Do czego
potrzebujemy licencji?
11. Przegląd możliwości biblioteki jQuery – selektory, zdarzenia, efekty
6. Omówienie modeli sieciowych: Client – Server, Mainframe, Cloud, Grid, Cluster
2.

9. Omówienie, na czym polega bezpieczeństwo SSL i SSH (krótkie wprowadzenie
do PKI – Public Key Infrastructure)

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę w postaci kolokwium ustnego składającego się z
odpowiedzi na losowy zestaw pytań do przedmiotu.
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Wprowadzenie do językoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.130.5ca75b58308f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawowymi strukturami języka naturalnego na przykładzie języka polskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

– student zna gramatykę współczesnego języka
EPI_K1_W16
polskiego, a także podstawy leksykologii i leksykograﬁi

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

– zna specyﬁkę poprawnego tworzenia tekstów
użytkowych

EPI_K1_W16

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

– student posiada umiejętność analizy tekstu języka
polskiego pod względem gramatycznym, leksykalnym
i pragmatycznym

EPI_K1_U17

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

– potraﬁ tak dobierać środki językowe do wypowiedzi,
aby były one poprawne pod względem stylistycznym
i gramatycznym, a także pozwalały na osiągnięcie
założonego celu komunikacyjnego

EPI_K1_U16, EPI_K1_U17

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

EPI_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

– student rozumie zmienność języka i konieczność
ustawicznego poszerzania swej wiedzy w tym zakresie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

4

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

konsultacje

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Elementy struktury systemu języka na przykładzie języka polskiego:
a) język jako specyﬁczny system znaków
b) gramatyka: morfologia, składnia
c) leksykologia: specyﬁka systemu leksykalnego
d) semantyka
e) pragmatyka
– terytorialne zróżnicowanie języka narodowego

W1

2.

– język jako środek komunikacji
– funkcje mowy
– style funkcjonalne języka
– kryteria poprawności środków językowych
– uzus – norma
– słownictwo i frazeologia – wykorzystanie różnych warstw leksykalnych w
konstruowaniu wypowiedzi poprawnej i skutecznej (archaizmy, dialektyzmy,
słownictwo potoczne, odmiany środowiskowe języka; neologizmy, zapożyczenia;
synonimia, homonimia i polisemia jako środki stylistyczne)
– ﬂeksja i słowotwórstwo – wykorzystanie form obocznych jako form
nacechowanych stylistycznie
– środki składniowe służące do uzyskania jasności i zwięzłości wypowiedzi;
spójność tekstu
– wyszukiwanie potrzebnych informacji językowych w dostępnych słownikach,
poradnikach i podręcznikach

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie pisemne

obecność, aktywny udział w wykładach

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

obecność, zaliczenie kolokwiów

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie pisemne obecność, aktywny udział w ćwiczeniach, zaliczenie kolokwiów

Sylabusy

obecność, aktywny udział w wykładach, zdanie egzaminu pisemnego
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Wstęp do informatyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.110.5ca75b582c58d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z pojęciem algorytmu, jego różne sposoby reprezentacji i konstrukcją w pseudokodzie.

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów związanym ze struktura logiczna komputera i jego ograniczeniami
wynikającymi z rozwiązań teoretycznych i sprzętowych.

C3

Zaznajomienie słuchaczy z podstawami metod numerycznych: reprezentacją liczb w komputerze; systemami
pozycyjnymi; konwersje, zapis stało- i zmiennopozycyjny liczb; oraz dokonywania obliczeń w różnych systemach
i notacjach.

C4

Przekazanie podstawowych zagadnień z zakesu informatyki teoretycznej: gramatyk, automatów, maszyny
Turinga oraz teorii informacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawy teoretyczne informatyki:
algorytm i jego zapis, modele obliczeń, reprezentacje
liczb w komputerze.

EPI_K1_W01, EPI_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

zna metodologię rozwiązywania typowych problemów
przy użyciu algorytmów, schematów blokowych
i komputera.

EPI_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

zna podstawy teorii informacji oraz obszary ich
zastosowań.

EPI_K1_W01, EPI_K1_W25

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student praﬁ przeanalizowac schematy blokowe
i zastosować je w celu praktycznego rozwiązania
postaniownego wcześniej problemu.

EPI_K1_U01, EPI_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

samodzielnie interpretować i konstruować
elementarne i złożone algorytmy.

EPI_K1_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

na podstawie algorytmu napisać i przetestować
napisany przez siebie pseudokod.

EPI_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

rozwiązywanie zadań

30

konsultacje

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Reprezentacja algorytmów z użyciem schematów blokowych – wprowadzenie
pojęcia algorytmu i zmiennej. Przedstawienie prostych algorytmów: wypisanie
tekstu na wyjście, pobranie danych i ich wyświetlenie; obliczanie podstawowych
algorytmów matematycznych oraz weryﬁkacja ich poprawności.

W1, U1, U2

2.

Samodzielna konstrukcja podobnych algorytmów i ich reprezentacja algorytmów
za pomocą języka programowania. Wprowadzenie pojęcia typu: zmiennej,
procedury, funkcji oraz wywołań rekurencyjnych.

W2, U2, U3

3.

Systemy pozycyjne – reprezentacja liczb całkowitych i wymiernych w systemie
dwójkowym, trójkowym, szesnastkowym i innych. Przeliczanie z systemu
dziesiętnego na inne oraz vice versa. Odwrotna Notacja Polska – przedstawienie
algorytmu obliczania wartości wyrażenia oraz algorytmu zamiany notacji
inﬁksowej na postﬁksową.

W2, W3, U3

4.

Lingwistyka formalna: deﬁnicja języka i gramatyki, wywód prawo- i lewostronny,
drzewo rozbioru syntaktycznego. Maszyna Turinga z zastosowaniem –
przedstawienie prostych algorytmów i ich symulacja. Pomiar ilości informacji –
wyjaśnienie podstawowych pojęć ilości informacji i entropii. Obliczanie entropii
źródła informacji.

W2, W3, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z ćwiczeń oraz oceny z
egzaminu pisemnego w udziale odpowiednio 50% i 50%, przy czym
obie części muszą być zaliczone. O zaliczeniu ćwiczeń decydują
egzamin pisemny / ustny
indywidualnie prowadzący ćwiczenia, zaś warunkiem uzyskania
zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 50% punktów możliwych do
uzyskania.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

Podstawę stanowi ocena z pisemnych sprawdzianów, zaś
uzupełnieniem jest ocena aktywności podczas zajęć i wykonywania
prac domowych i dodatkowych.
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Antropologia obrazu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.120.5ca75b58406cf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zaznajomienie studenta z najważniejszymi zjawiskami współczesnej kultury wizualnej oraz ich genezą

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe terminy związane
z kulturą wizualną, min.: zwrot piktorialny, idolatria,
ikonoklazm, obraz digitalny (cyfrowy), obraz
intermedialny.

EPI_K1_W22

zaliczenie na ocenę
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Student zna i rozumie różne stanowiska badawcze
pozwalające interpretować współczesne zjawiska
wizualne.

W2

EPI_K1_W22

zaliczenie na ocenę

EPI_K1_U24

zaliczenie na ocenę

EPI_K1_K01, EPI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ rozpoznać i nazwać współczesne
zjawiska kultury wizualnej.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych związanych z problematyką wizualności.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

najważniejsze zjawiska współczesnej kultury wizualnej oraz ich geneza: zwrot
piktorialny (wizualny), obraz digitalny (cyfrowy), obraz intermedialny,

W1, W2, U1

2.

Związki między wizerunkami a widzem: wizerunek wotywny, idolatria i
ikonoklazm, fetyszyzm i totemizm

W1, W2, U1

3.

Związki między obrazem a sztuką performatywną

W1, W2, U1, K1

4.

Ontologia obrazu fotograﬁcznego

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
ponad 50% punktów z kolokwium pisemnego, znajomość literatury
przedmiotu
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Bazy danych 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.120.5ca75b583e3d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0612Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawami projektowania systemów bazodanowych: od postawienia problemu (analizy
potrzeb), poprzez przedstawienie zasad modelowania strukturalnego danych (ERD), aż po opracowanie modelu
relacyjnego bazy oraz działań związanych z jego optymalizacją (normalizacją).

C2

Zapoznanie studentów z podstawami języka SQL.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady analizy, projektowania i tworzenia baz danych
oraz podstawy języka SQL

EPI_K1_W06

egzamin pisemny

EPI_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

EPI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada umiejętność sporządzania
i interpretacji konceptualnych oraz relacyjnych
schematów bazy danych, umiejętność przekształcania
modelu konceptualnego do relacyjnego, potraﬁ
zaprojektować prosty system bazodanowy oparty
na modelu relacyjnym, umie optymalizować schematy
relacji, potraﬁ posługiwać się językiem SQL.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracować indywidualnie i w zespole

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

laboratoria

30

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot stanowi wprowadzenie w problematykę baz danych. Wykład
ukierunkowany jest przede wszystkim na relacyjne bazy danych. Przedstawia
zagadnienia związane z projektowaniem systemów bazodanowych, od
postawienia problemu (analizy potrzeb), poprzez przedstawienie zasad
modelowania strukturalnego danych (ERD), aż po opracowanie modelu
relacyjnego bazy oraz działań związanych z jego optymalizacją (normalizacją).
Wykład kończy się krótkim wprowadzeniem do języka SQL.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

pozytywna ocena z egzaminu

laboratoria

zaliczenie na ocenę pozytywne oceny z kolokwiów, zrealizowane zadania projektowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z zakresu teorii mnogości.

Sylabusy
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Wprowadzenie do programowania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.120.5ca75b583c8d4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest nauczenie programowania w języku C i wprowadzenie do projektowania, zapisywania,
testowania i analizy złożoności wybranych algorytmów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna składnię i semantykę języka C oraz
podstawy programowania strukturalnego w tym
języku.

EPI_K1_W02, EPI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

student zna podstawowe struktury danych i ich typy
występujące w C, takie jak tablice, struktury,
wskaźniki i pliki.

EPI_K1_W02, EPI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

student zna podstawowe algorytmy na znakach,
tablicach, strukturach oraz plikach i ich złożoność.

EPI_K1_W02, EPI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

skonstruować algorytm rozwiązujący zadany problem,
napisać prosty program w języku C na zadany temat
oraz go uruchomić w wybranym środowisku
programowania.

EPI_K1_U01, EPI_K1_U02,
EPI_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

analizować komunikaty o błędach kompilacji
i wykonania w czasie kompilacji i wykonania
programów.

EPI_K1_U01, EPI_K1_U02,
EPI_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

analizować i znajdować przyczyny błędów wykonania
i tworzyć zestawy danych do testowania programów.

EPI_K1_U01, EPI_K1_U02,
EPI_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

EPI_K1_K01, EPI_K1_K02,
EPI_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student posiada umiejętność pracy indywidualnej jak
i współpracy w zespole.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

laboratoria

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

M1. Struktura programu w języku C i przegląd środowisk programistycznych do
tworzenia, kompilacji i wykonania programów w języku C.
a. Zmienne i wyrażenia, proste typy danych w języku C
b. Składnia i semantyka instrukcji: pusta, przypisania, warunkowe, iteracji, wyboru

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Sylabusy
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2.

M2. Funkcje wejścia/wyjścia
a. printf()
b. scanf()
c. operacje na znakach

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3.

M3. Funkcje w języku C:
a. deklaracja i deﬁnicja,
b. przekazywanie parametrów
c. rekurencja

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4.

M4. Typy złożone w C struktury, unie
a. tablice
b. struktury
c. wskaźniki
d. przykłady programów działających na tablicach i strukturach.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

5.

M5. Typ wskaźnikowy w C i przykłady struktur odwołujących się do siebie:
a. lista prosta wiązana
b. lista podwójnie wiązana

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

6.

M6. Pliki tekstowe i binarne i przykłady programów działających na plikach.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

7.

M7. Przegląd funkcji bibliotecznych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, będzie się składał z kilku zadań polegających na
napisaniu kodów w języku C, rozwiązujących wybrane problemy
prezentowane na wykładzie i ćwiczeniach. Pozytywna ocena z ćwiczeń
laboratoryjnych jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

wykład

egzamin pisemny

laboratoria

Odbędzie się około 5 kartkówek i około 2 kolokwiów. Część pisana będzie
na kartce, część z użyciem komputera. Zadania polegające na napisaniu
działającego programu przy komputerze oceniane będą przy założeniu,
że programy błędne składniowo. Te, które się nie kompilują, będą
oceniane na zero punktów. Aby uzyskać zaliczenie z ćwiczeń
laboratoryjnych, trzeba zaliczyć 75% wszystkich kartkówek oraz
wszystkie kolokwia, to znaczy z każdego otrzymać co najmniej połowę
zaliczenie na ocenę
możliwych do uzyskania punktów. Rozwiązania, w których błędy
widoczne są po pierwszych paru testach, także oceniane będą na zero
punktów – konieczne jest testowanie swoich programów. Każde zadanie
powinno zostać podzielone na etapy, poprawne wykonanie części z nich
gwarantuje uzyskanie punktów, pod warunkiem, że w komentarzu
opisane zostanie, jaka część zadania została wykonana i jakiej jeszcze
brakuje.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach: na ćwiczeniach - obowiązkowa, na wykładach -zalecana

Sylabusy
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Wprowadzenie do programowania – projekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.120.5ca75b5844a0e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu procesu wytwarzania oprogramowania.

C2

Zapoznanie studentów z sposobem współdzielenia wersji kodu źródłowego podczas pracy w zespole.

C3

Kształtowanie u studentów odpowiednich umiejętności pracy w zespole w zakresie poprawnego i przejrzystego
pisania kodu źródłowego.

C4

Zapoznanie i rozwinięcie umiejętności słuchaczy z zakresu pisania elementarnych programów na skalę złożonych
projektów programistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna składnię i semantykę języka C/C++ oraz
podstawy programowania strukturalnego
(obiektowego) w tym języku.

EPI_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

zna podstawowe struktury danych i ich typy
występujące w C/C++, takie jak tablice, struktury,
wskaźniki i pliki.

EPI_K1_W02

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

zna podstawowe algorytmy na tablicach i jest w stanie
określić ich złożoność.

EPI_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

W4

student zna podstawy projektowania systemów
komputerowych.

EPI_K1_W13

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozwiązać problem kombinatoryczny lub logiczny
z użyciem języka C/C++.

EPI_K1_U01, EPI_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

potraﬁ napisać program obsługujący wejście i wyjście
w języku C/C++.

EPI_K1_U01, EPI_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

działać w zespole programistycznym korzystając
z systemu kontroli wersji.

EPI_K1_U15

zaliczenie na ocenę,
projekt

U4

z zaplanować i stworzyć zaawansowany projekt
programistyczny w języku C/C++ łacząc go z innymi
technologiami.

EPI_K1_U26

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest zaznajomiony z zasadami pracy w zespole
programistycznym.

EPI_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

student zna cykl wytwarzania oprogramowania
i potraﬁ sporządzić system wymagań pozwalający
na wytworzenie odpowiedniego rozwiązania
na podstawie przedstawionego zagadnienia z użyciem
języka C/C++.

EPI_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

20

poprawa projektu

5

konsultacje

15

analiza wymagań

5

projektowanie

10

Sylabusy
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programowanie

50

testowanie

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Projektowanie obiektowe oraz ich implementacja, odwzorowanie modeli na kod.
Wprowadzenie do testowania.

W1, W2, W3, U1, U2

2.

Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania - pojęcia podstawowe. Klasyczne
procesy wytwarzania oprogramowania. Podstawowe zagadnienia związane z
wymaganiami do projektu informatycznego.

W4, U3, U4, K2

3.

Planowanie i implementacja złożonego projektu informatycznego w zespole
wieloosobowym na podstawie postawionej tematyki i problemu.

U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem koniecznym do uzyskanie zaliczenia jest zaliczenie
wszystkich wymaganych projektów, tj. uzyskanie minimum 50%
zaliczenie na ocenę, projekt dostępnych punktów dla każdego projektu. Ocena wynika z
klasyﬁkacji punktowej będącej sumą uzyskanych punktów z
poszczególnych projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Umiejętność programowania w języku C/C++.

Sylabusy
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Algorytmy i struktury danych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.140.5ca75b584e602.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna klasyﬁkację typów i struktur danych

EPI_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

student zna pojęcia złożoności obliczeniowej
i klasyﬁkację złożonościową problemów

EPI_K1_W02, EPI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

student zna elementarne i zaawansowane algorytmy
sortowania

EPI_K1_W02, EPI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

student zna różnorodne reprezentacje i algorytmy
listowe i kolejkowe

EPI_K1_W02, EPI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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W5

student zna podstawy implementacji struktur
drzewiastych wraz z elementarnymi algorytmami

EPI_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W6

student zna podstawy implementacji grafów wraz
z elementarnymi algorytmami

EPI_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

swobodnie sie posługujiwac pojęciami złożoności
obliczeniowej i klasyﬁkacją złożonościową problemów

EPI_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

implementować różnorodne reprezentacje i algorytmy
listowe i kolejkowe

EPI_K1_U02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

laboratoria

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Klasyﬁkacja typów danych

W1

2.

Abstrakcyjne i implementacyjne typy danych

W1

3.

Jakość algorytmów

W2

4.

Złożoność obliczeniowa

W2

5.

Typowe złożoności obliczeniowe, Klasy złożoności problemów

W2, U1

6.

Algorytmy sortowania

W3

7.

Listy, implementacja wskaźnikowa i kursorowa list

W4, U2

8.

Kolejkowe struktury danych, kolejki LIFO i FIFO

W4, U2

Sylabusy
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9.

Drzewa, porządki w drzewie, sposoby implementacji drzew

W5

10.

Algorytmy przeszukiwania drzew i grafów

W5, W6

11.

Sposoby implementacji grafów

W6

12.

Wybrane algorytmy grafowe

W6

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

otrzymanie więcej niż 50% punktów na egzaminie

laboratoria

zaliczenie na ocenę

otrzymanie więcej niż 50% punktów za ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotów: wstęp do informatyki, wprowadzenie do programowania

Sylabusy
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Bazy danych 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.140.5ca75b584ca69.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0612Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw języka SQL oraz pracy w środowisku MySQL.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawy języka SQL

EPI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

budować kwerendy w języku SQL na poziomie
podstawowym

EPI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

umie analizować gotowe zapytania SQL

EPI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ konﬁgurować własne środowisko pracy
w MySQL

EPI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do sprawdzianu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do środowiska MySQL

W1, U1

2.

Inicjalizacja indywidualnych baz danych

W1, U3

3.

Ćwiczenia w zakresie struktur językowych SQL dotyczących deﬁniowania danych
(DDL)

W1, U1, U2

4.

Ćwiczenia w zakresie struktur językowych SQL dotyczących manipulacji danymi
(DML)

W1, U1, U2

5.

Ćwiczenia w zakresie: obliczeń, grupowania danych, podzapytań, złączeń,
transakcji, perspektyw

W1, U1, U2

6.

Elementy administracji i optymalizacji baz danych

W1, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na koniec semestru na podstawie
oceny za: pracę na zajęciach - zadania, kolokwia sprawdzające
zaliczenie na ocenę umiejętności w zakresie tworzenia i analizy kwerend SQL (dwa na
semestr). Warunkiem koniecznym zaliczenia laboratorium jest nie więcej
niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności w czasie semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu Bazy danych 1

Sylabusy
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Bazy danych 2 – projekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.140.5ca75b5856480.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0612Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kształtowanie u studentów odpowiednich umiejętności w zakresie projektowania relacyjnych baz danych,
od postawienia problemu (analizy potrzeb), poprzez przedstawienie zasad modelowania strukturalnego danych
(ERD), aż po opracowanie modelu relacyjnego bazy oraz działań związanych z jego optymalizacją (normalizacją).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna problematykę baz danych i zasady
projektowania baz danych w podejściu strukturalnym

EPI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt
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EPI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U1

student posiada umiejętność sporządzania
i interpretacji konceptualnych oraz relacyjnych
schematów bazy danych, umiejętność przekształcania
modelu konceptualnego do relacyjnego
i zaimplementowania powyższego modelu

EPI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

potraﬁ zaprojektować prosty system bazodanowy
oparty na modelu relacyjnym

EPI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

umie optymalizować schematy relacji

EPI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
projekt

W2

student rozumie podstawy języka SQL

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

analiza wymagań

15

analiza problemu

15

konsultacje

25

projektowanie

25

przygotowanie dokumentacji

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poprawne opracowanie każdego z modeli aplikacji bazodanowej (DFD, DD, ERD,
model relacyjny, znormalizowany model relacyjny, kwerendy SQL)

W1, W2, U1, U2

2.

Zbudowanie aplikacji bazodanowej opartej na wypracowanym modelu
koncepcyjnym

W1, W2, U2, U3

3.

Przygotowanie kompletnej i spójnej dokumentacji projektowej

W1, W2, U1, U2

Sylabusy

68 / 144

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metoda projektów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Projekt zaliczeniowy w postaci: – dokumentacji procesu
zaliczenie na ocenę, projekt projektowania aplikacji bazodanowej – projekt aplikacji
bazodanowej
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Graﬁka komputerowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.140.5ca75b584b2c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami graﬁki komputerowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawy wiedzy związanej z graﬁką komputerową
w rozumieniu deﬁnicji, podstawowych podziałów
i ogólnej historii rozwoju.

EPI_K1_W10

egzamin pisemny
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W2

podstawowe kategorie oprogramowania graﬁcznego,
jego zastosowania, wady i zalety.

EPI_K1_W10

egzamin pisemny

W3

podstawy anatomii i ﬁzjologii ludzkiego postrzegania.

EPI_K1_W10

egzamin pisemny

W4

podstawy teorii koloru oraz jego rozumienie
w różnorodnych dziedzinach wiedzy

EPI_K1_W10, EPI_K1_W20

egzamin pisemny,
projekt

W5

podstawy teoretyczne i techniczne budowy sprzętu
komputerowego – począwszy od systemów
kolorymetrycznych, po elementarną wiedzę o budowie
monitorów, skanerów, drukarek i innego sprzętu.

EPI_K1_W10

egzamin pisemny

W6

podstawowe komputerowe modele kolorów wraz
z zakresem zastosowań, wadami i zaletami

EPI_K1_W10

egzamin pisemny

W7

podstawową wiedzę w dziedzinie estetyki tworzenia
dzieła graﬁcznego, ze szczególnym uwzględnieniem
kolorów

EPI_K1_W10

egzamin pisemny,
projekt

W8

wiedzę z zakresu powszechnie stosowanych formatów
plików graﬁcznych, ich specyﬁki, zastosowania, wad
i zalet.

EPI_K1_W10

egzamin pisemny

W9

ma podstawową wiedzę o typograﬁi i liternictwie oraz
zagadnieniach pisma w informatyce.

EPI_K1_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

swobodnie posługiwać się aplikacjami
wykorzystującymi graﬁkę wektorową.

EPI_K1_U11

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

potraﬁ tworzyć dowolnie złożone obrazy z użyciem
graﬁki wektorowej.

EPI_K1_U11

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

tworzyć dzieła graﬁczne poprawne estetycznie
i typograﬁcznie.

EPI_K1_U11

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

laboratoria

30

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie projektu

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia graﬁki komputerowej

W1

2.

Percepcja wzrokowa

W1, W2, W3

3.

Systemy kolorymetryczne

W4, W5

4.

Komputerowe modele barw

W6

5.

Praktyka używania barw

W6, W7

6.

Formaty plików graﬁcznych

W8, U1, U2, U3

7.

Pismo a komputery

W9, U3

8.

Graﬁka wektorowa ze szczególnym i wiodącym znaczeniem jej realizacji poprzez
pakiet CorelDraw

W4, W6, W7, W8, W9,
U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, metoda
projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, projekt Pozytywny wynik egzaminu oraz zaliczenie projektu

laboratoria

zaliczenie na ocenę

Sylabusy

Wykonanie zadanych ćwiczeń
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Graﬁka komputerowa – projekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.140.5ca75b5858c92.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Sprawdzenie praktycznej umiejętności realizacji niebanalnego projektu w graﬁce wektorowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

swobodnie posługuje się aplikacjami wykorzystującymi
graﬁkę wektorową

EPI_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

potraﬁ tworzyć dowolnie złożone obrazy z użyciem
graﬁki wektorowej

EPI_K1_U11

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

potraﬁ tworzyć dzieła graﬁczne poprawne estetycznie
i typograﬁcznie

EPI_K1_U11

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie projektu

20

projektowanie

90

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Instalacja pakietu CorelDraw, sposoby modelowania brzegów i wypełnień, efekty
specjalne, zagadnienia kolorystyczne, tekst, zagadnienia drukowania, eksport i
import.

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot zaliczony po uzyskaniu co najmniej połowy punktów
przewidzianych dla projektu.
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Prawo własności intelektualnej i prawo Internetu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.1C0.5ca75b5853bd6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa własności intelektualnej oraz
regulacjami prawnymi odnoszącymi się do sfery Internetu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe regulacje i zasady prawa własności
intelektualnej, w tym prawa autorskiego a także prawa
Internetu i potraﬁ wykorzystać tę wiedzę w praktyce,
w szczególności przy tworzeniu scenariuszy, ilustracji
muzycznych, tworzeniu interfejsów użytkownika,
egzamin pisemny,
EPI_K1_W25, EPI_K1_W26
tworzeniu aplikacji internetowych. Student zna
zaliczenie pisemne
i rozumie mechanizmy zarządzania informacją
w Internecie, w szczególności korzystania
i przetwarzania informacji i materiałów zgodnie
z zasadami wynikającymi z prawa autorskiego,
ochrony danych osobowych, prawa prasowego.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z wiedzy z prawa własności intelektualnej
i prawa Internetu w celu identyﬁkowania obszarów
w zakresie działalności edukacyjnej, kulturalnej
i gospodarczej objętych prawnymi regulacjami z tego
zakresu, jednocześnie mając świadomość potrzeby
korzystania z fachowego wsparcia specjalisty
w sytuacjach związanych z wykorzystaniem informacji
w konkretnym stanie faktycznym.

EPI_K1_U31

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

EPI_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ustawicznego poszerzania wiedzy w kontekście
dynamicznie zmieniających się regulacji prawnych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

konsultacje

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
74

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

konsultacje

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Prawo autorskie:
1. Pojęcie i geneza ochrony własności intelektualnej – rys historyczny, pojęcie własności
intelektualnej, specyﬁka i przykłady dóbr niematerialnych z zakresu własności intelektualnej.
Źródła prawa autorskiego.
2. Przedmiot prawa autorskiego (deﬁnicja utworu).
3. Powstanie i czas ochrony.
4. Podmiot praw autorskich
– utwory pracownicze,
– utwory tworzone na zamówienie.
5. Autorskie prawa majątkowe.
6. Autorskie prawa osobiste.
7. Prawa pokrewne.
8. Dozwolony użytek chronionych utworów
– Dozwolony użytek osobisty
– Dozwolony użytek publiczny
– Korzystanie z utworów w Internecie.
9. Umowy prawa autorskiego
– umowa licencyjna
– umowa przenosząca prawo
– rodzaje, forma, zasady redagowania umów.
10. Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji.
11. Ochrona cywilnoprawna autorskich praw osobistych i praw majątkowych.
12. Ochrona prawno-karna autorskich praw osobistych i praw majątkowych.
13. Ochrona baz danych w prawie autorskim i ochrona sui generis.

1.

Prawo Internetu:
I. Międzynarodowe, unijne i krajowe źródła prawa Internetu
II. Ochrona i naruszenie praw własności intelektualnej w Internecie
1) ochrona i naruszenie praw autorskich w sieci
– nowe przedmioty ochrony prawem autorskim w środowisku cyfrowym
– dozwolony użytek w sieci
– nowe formy naruszeń praw autorskich w Internecie
– odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich w sieci
2) naruszenie praw osób trzecich w związku z rejestracją i używaniem domen internetowych
III. Nieuczciwa konkurencja i reklama w Internecie
– blokowanie dostępu do rynku on-line
– spekulacyjna rejestracja domen internetowych
– reklama kontekstowa
– spamming
– reklama za pomocą słów kluczowych odpowiadają-cych cudzym, chronionym oznaczeniom
IV. Ochrona danych osobowych w sieciach
V. Prawne aspekty handlu elektronicznego
– składanie oświadczeń woli i zawieranie umów przez Internet.
– podpis elektroniczny
– faktury elektroniczne
– świadczenie usług drogą elektroniczną
– odpowiedzialność usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną
– ochrona konsumentów w Internecie
– obowiązek informacyjny
– ochrona konsumentów w umowach zawieranych na odległość

W1, U1, K1

Granice wolności słowa:
1. Swoboda wypowiedzi w systemie europejskim (art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka).
2. Wolność słowa w systemach krajów common law na przykładzie Stanów Zjednoczonych (I
poprawka i orzeczenie Federalnego Sądu Najwyższego w sprawie Falwell v. Hustler).
3. Wolność wypowiedzi w polskim porządku prawnym:
– granice wolności słowa w Konstytucji RP; zasada proporcjonalności
– zarys systemu ochrony dóbr osobistych w polskim prawie cywilnym
a. wolność słowa w prawie prasowym:
– funkcje prasy
– deﬁnicje prawa prasowego; ujęcie przedmiotowe i podmiotowe; system rejestracyjny
dzienników i czasopism; prasa a Internet
– prawo do informacji: dziennikarskie prawo do informacji i prawo do informacji powszechnej
– prawa i obowiązki dziennikarza; tajemnica dziennikarska
– prawo do krytyki
– sprostowania i odpowiedzi
– odpowiedzialność za publikacje prasowe; odpowiedzialność karna, cywilna; odpowiedzialność
„pozaprasowa”
b. polskie prawo karne:
– przestępstwo pomówienia
– przestępstwo zniewagi.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu.

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Pozytywna ocena z egzaminu pisemnego obejmującego materiał podany
na wykładach – kryteria oceny podane przy rozpoczęciu zajęć. Skala ocen
zgodna z Regulaminem Studiów UJ.
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Systemy operacyjne i sieci
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.140.5ca75b58501db.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0612Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy na temat budowy i działania systemu operacyjnego komputera oraz podstawowych informacji
dotyczących działania sieci lokalnych (Gigabit Ethernet, WLAN - IEEE 802.11) i sieci globalnych (Internet, oparty
o stos protokołów TCP/IP).

C2

Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej programowania w systemie operacyjnym UNIX (podstawy administracji
i konﬁguracji systemu), podstawowe polecenia systemowe, tworzenie potoków i ﬁltrów, tworzenie aliasów
i skryptów itp.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student posiada wiedzę z zakresu budowy i działania
systemu operacyjnego Linux oraz MS Windows.

EPI_K1_W04,
zaliczenie na ocenę
EPI_K1_W08, EPI_K1_W13

W2

student posiada wiedzę na temat programowania
w systemie operacyjnym UNIX/LINUX, w tym zna ok.
100 poleceń Linuxa, dotyczących tworzenia i zmiany
katalogów, tworzenia/modyﬁkacji/likwidacji plików,
kopiowania/przesuwania plików,
przyznawania/odbierania uprawnień, tworzenia
aliasów i pisania skryptów.

EPI_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

student posiada wiedzę dotyczącą budowy i działania
lokalnych sieci komputerowych, w tym urządzeń
lokalnych sieci komputerowych, okablowania
strukturalnego lokalnych sieci komputerowych,
konﬁgurowania lokalnych sieci komputerowych,
zabezpieczania przed atakami i włamaniami
do lokalnych sieci komputerowych itp.

EPI_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

student posiada wiedzę na temat budowy i działania
sieci Internet, w tym protokołów stosowanych w sieci
Internet, adresowania w sieci Internet
z protokołamiIPv4 oraz IPv6, routingu w sieci Internet,
protokołów routujących w sieci Internet (RIP, RIPv2,
OSPF, EIGRP Cisco, BGP itp.).

EPI_K1_W05, EPI_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W5

posiada wiedzę w zakresie wykorzystywania
technologii i usług sieciowych w rozmaitych
systemach informatycznych.

EPI_K1_W04,
zaliczenie na ocenę,
EPI_K1_W05, EPI_K1_W08 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ programować w systemie operacyjnym Linux
(korzystać z powłok, pisać skrypty, nadawać/odbierać
prawa dostępu, tworzyć/przesuwać/kopiować/usuwać
pliki, używać edytorów itp.)

EPI_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

potraﬁ zarządzać infrastrukturą sieci komputerowych,
w tym konﬁgurować urządzenia sieciowe (przełączniki,
routery, bramy) wspierające komunikację sieciową.

EPI_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

potraﬁ projektować i budować nowe rozwiązania
sieciowe w ramach technologii lokalnych i globalnych
sieci komputerowych..

EPI_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

potraﬁ wykorzystywać usługi sieciowe w ramach
projektów informatycznych.

EPI_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

EPI_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do pracy zespołowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

laboratoria

30

Sylabusy
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przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Podstawowe pojęcia związane z systemami operacyjnymi.
1.

Funkcje systemu operacyjnego. Podstawowe struktury systemu operacyjnego.
Typy systemu operacyjnego. Budowa systemu operacyjnego. Procesy w systemie
operacyjnym. Systemy operacyjne oparte o Linux oraz MS Windows.

W1, W2

Sterowanie procesami współbieżnymi i równoległymi w systemie operacyjnym.
2.

Procesy współbieżne i równoległe. Operacje semaforowe. Obszary krytyczne.
W1, W2, U1
Wzajemna blokada procesów (deadlock). Synchronizacja procesów współbieżnych.
Komunikacja procesów współbieżnych. Monitory. Komunikacja procesów
współbieżnych.
Jądro systemu operacyjnego.

3.

Budowa jądra systemu operacyjnego. Szeregowanie procesów. Algorytmy
szeregowania procesów. Bezpieczeństwo jądra systemu operacyjnego.

W2, U1

Zarządzanie systemem plikowym w systemie operacyjnym.
4.

Organizacja pamięci hierarchicznej. Wymiana i relokacja. Segmentacja.
Stronicowanie, segmentacja ze stronicowaniem. Organizacja systemu plików na
przykładzie systemu operacyjnego UNIX.

W1, W2, W5, U1

Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych.

5.

Sylabusy

Deﬁnicje związane z sieciami komputerowymi. Zasady i tryby przesyłania danych
w sieciach komputerowych. Warstwowe architektury sieciowe: model ISO-OSI i
inne modele, rodzaje topologii ﬁzycznych i logicznych sieci komputerowych,
klasyﬁkacje sieci komputerowych, organizacje normujące rozwój sieci
komputerowych. Transmisje w sieciach komputerowych: Transmisja sygnałów –
popularne typy mediów transmisyjnych przewodowych i bezprzewodowych,
tworzenie sieci transmisyjnych, topologie sieci komputerowych, urządzenia
ﬁzyczne w sieciach komputerowych (mosty, przełączniki, rutery, koncentratory,
przełączniki, bramy itp.), transmisje wąskopasmowe i szerokopasmowe, techniki
kodowania danych w medium transmisyjnym.

W3, W5, U2, U3, K1
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Podstawy teoretyczne działania sieci lokalnych.

6.

Standard Ethernet oraz standard IEEE 802.3 (założenia dotyczące tego standardu,
rodzaje użytkowanych mediów ﬁzycznych, CSMA/CD, mechanizmy dodatkowe:
NLP/FLP, Auto-MDIX), adresacja MAC, dostęp do łącza i wykrywanie kolizji,
charakterystyka Fast, Gigabit, 10Gigabit , 40Gigabit , 100Gigabit Ethernet, VLAN
(IEEE 802.1Q), konﬁgurowanie przełączników Ethernet, Przegląd technologii
W3, W5, U2, U3, U4, K1
stosowanych w przewodowych sieciach LAN: Ethernet, Token Ring (zasady
działania sieci w topologii logicznej bazującej na przekazywaniu tokenu, rodzaje
użytkowanych mediów ﬁzycznych, ramki Token Ring, funkcjonowanie przełącznika
MAU), FDDI 1 i 2 (zasady funkcjonowania topologii opartej na podwójnym
pierścieniu, koncentratory FDDI, bypass switch, rodzaje użytkowanych mediów
ﬁzycznych, interfejsy SAS i DAS, procedury generowania i odtwarzania tokenu,
ramki FDDI), wykorzystanie protokołów LLC i SNAP w sieciach LAN i MAN.
Bezprzewodowe sieci standardu IEEE 802.11 i ich implementacje.
Sieć Internet jako przykład globalnej sieci komputerowej.

7.

Architektura sieci Internet, zasady segmentacji Internetu i systemy adresowania w
oparciu o protokół IP wersja 4 (IPv4) oraz IP wersja 6 (IPv6). Podstawowe
właściwości protokołu, IP, budowa datagramu IP, cechy datagramu umożliwiające
rutowanie IP, fragmentacja i defragmentacja pakietów IP, kapsułkowanie w IP),
protokół ARP (zasada działania, format pakietu ARP, tablice powiązań adresów
MAC i IP w urządzeniach, Inverse ARP i Reverse ARP, Proxy ARP), protokół ICMP
(rodzaje komunikatów ICMP, format komunikatu, sytuacje obsługiwane przez
W4, W5, U2, U3, U4, K1
ICMP, diagnostyka sieci IP z użyciem ICMP). Protokół IPv6 (komponenty adresu,
notacja EUI-64, IPv6 multicast, rutowanie z użyciem IPv6, protokoły rutownania
dynamicznego dla IPv6 (RIPng, OSPF3, EIGRP), tunelowanie IPv6 w sieciach IPv4.
Protokół TCP (zasady działania, połączenia i asocjacje TCP, kontrola przepływu i
defragmentacja strumienia TCP, adresacja i budowa pakietu TCP, przetwarzanie
numerów sekwencji i potwierdzenia w TCP, cykl życia połączenia TCP), protokół
UDP (zasady działania, adresacja w UDP, budowa pakietu UDP), protokół RTP
(zasady działania, budowa pakietu RTP, protokół RTCP, znaczenie datowników i
numerów sekwencji, źródła synchronizacji dla danych i ich identyﬁkacja).
Routing w sieci Internet

8.

System autonomiczny. Routing wewnętrzny i zewnętrzny. Protokoły routingu
wewnętrznego (RIP, RIPng, OSPF3, Cisco EIGRP). Protokoły routingu zewnętrznego
(EGP): protokoły BGP. Procedura wyboru w BGP. Kontrolowanie sesji BGP (Route
Maps), BGP Communities, techniki skalowania iBGP (Route Reﬂection i
Konfederacje Systemów Autonomicznych). Multiprotocol Label Switching
(podstawy działania MPLS, grupy FEC, rutery LSR i LER w MPLS oraz
funkcjonalność MPLS-P i MPLS-PE). Wprowadzanie i wyprowadzanie datagramów
IP z chmury MPLS, Label Distribution Protocol i wyszukiwanie tras w MPLS,
podstawy MPLS VPN oraz Virtual Switching and Forwarding – VRF, VFR bez MPLS
czyli VRF Lite).

W4, W5, U2, U3, U4, K1

Synchroniczna sieć optyczna SDH/Sonet jako globalna sieć transportowa.
9.

Architektura sieci Synchronous Digital Hierarchy (SDH)/Sonet. Struktura ramki
STS-1. Moduły transportowe: STM-1, STM-4, STM16. Krotnice w sieci SDH.
Synchronizacja sieci SDH/Sonet. Problem pętli czasowych. Platformy DWDM
(Dense Wavelength Division Multiplexing) następnej generacji, wyposażone w
interfejsy SDH/Sonet.

W4, U3, K1

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem w przekazie informacji.

10.

Sylabusy

Kryptograﬁa i kryptoanaliza, kryptosystemy z kluczem symetrycznym i
asymetrycznym, wybrane szyfry, inicjalizacja komunikacji w ramach
kryptosystemu hybrydowego, algorytm RSA i certyﬁkowanie kryptograﬁczne
danych), Wirtualne Sieci Prywatne (tworzenie tuneli VPN na bazie protokołów
PPTP, L2TP i SSTP, protokół polityki ISAKMP, protokól szyfrowania i
uwierzytelnienia IPSec, wymiana kluczy przy użyciu IKE, tryby komunikacji IPSec),
tryby i techniki ﬁltrowania treści, IDS – Intrusion Detection Systems). System
RADIUS i jego zastosowanie w sieciach IEEE 802.11.

W5, U3, U4, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Pozytywna ocena z egzaminu – kryteria oceny podane przy
egzamin pisemny / ustny rozpoczęciu zajęć. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

zaliczenie na ocenę

W trakcie semestru odbędzie się około 2 zapowiedzianych
sprawdzianów wiedzy przy komputerze. Aby uzyskać zaliczenie z
laboratorium, trzeba zaliczyć każdy ze sprawdzianów. Aby zaliczyć
sprawdzian, należy zdobyć co najmniej połowę możliwych do
zdobycia punktów. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz ogólna wiedza dotycząca sieci komputerowych.

Sylabusy
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Wstęp do semantyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.140.5ca75b5851ea3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką opisu znaczenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe zagadnienia opisu struktury
semantycznej języka naturalnego

EPI_K1_W16

egzamin ustny, projekt,
zaliczenie
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W2

podstawowe zasady opisu znaczenia leksykalnego
prowadzonego z różnych punktów widzenia

EPI_K1_W16

egzamin ustny, projekt,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy semantycznej jednostek leksykalnych
i ich powiązań w tekście

EPI_K1_U18

egzamin ustny, projekt,
zaliczenie

U2

zastosować w praktyce wiedzę o strukturze
semantycznej języka naturalnego

EPI_K1_U18

egzamin ustny, projekt,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

analiza i przygotowanie danych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Symboliczna natura języka naturalnego: trójkąt semiotyczny, pojęcie relacji w
języku naturalnym: relacje paradygmatyczne
i relacje syntagmatyczne

W1

2.

Semantyka składnikowa: cechy semantyczne, binarna klasyﬁkacja cech, kategorie
semantyczne

W1, W2

3.

Relacyjny opis znaczenia: paradygmatyczne relacje leksykalne: relacje
podobieństwa i przeciwstawienia, relacje część – całość, relacje podrzędnik –
nadrzędnik. Syntagmatyczne relacje leksykalne: relacje syntagmatyczne
rzeczownika, relacje syntagmatyczne czasownika

W1, W2, U2

4.

Role semantyczne i relacje w zdaniu

W1, W2, U1

5.

Semantyka proceduralna: stereotyp i rozumowanie, scenariusze, tematy, plany i
cele.

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny, projekt,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
dokonanie samodzielnej analizy znaczeń leksykalnych
zdanego zbioru leksemów za pomocą wyspecjalizowanego
systemu komputerowego, ustne uzasadnienie opisu
kolokwium, wykonanie ćwiczeń
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Animacja komputerowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.180.5ca75b585e0b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia modelowania trójwymiarowego i animacji komputerowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia z zakresu ogólnej animacji
i animacji komputerowej

EPI_K1_W11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę
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W2

podstawy modelowania trójwymiarowego

EPI_K1_W11

egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się programami do modelowania
trójwymiarowego.

EPI_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

posługiwać się programami do animacji
komputerowej.

EPI_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

komputerowo wymodelować niebanalny obiekt
trójwymiarowy.

EPI_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
projekt

U4

stworzyć kilkuminutową animację.

EPI_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

laboratoria

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie referatu

15

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady animacji klasycznej i komputerowej

W1

2.

Metody oświetlenia

W2, U1, U3

3.

Metody renderingu

W1, W2, U1, U3

4.

Modelowanie krzywych i powierzchni parametrycznych

W2, U1

5.

Animacja proceduralna

W1, U2, U4

Sylabusy
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6.

Detekcja kolizji

W1, U1, U4

7.

Systemy cząsteczkowe

W1, U2, U4

8.

Animacja z użyciem programu Adobe Flash

U2, U4

9.

Modelowanie i animacja z użyciem pakietu Maxon Cinema

W2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny,
wykład konwencjonalny, seminarium, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny, projekt

Zaliczenie egzaminu i przygotowanie projektu

laboratoria

zaliczenie na ocenę

Realizacja modelu 3d lub animacji

Sylabusy

90 / 144

Animacja komputerowa – projekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.180.5ca75b5868ed2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wdrożenie do posługiwania się programami do animacji komputerowej i modelowania trójwymiarowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posługiwanie się w stopniu podstawowym programami
do modelowania geometrycznego, animacji
rysunkowej i rzeczywistej

EPI_K1_W11

zaliczenie na ocenę,
projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykonać kilkuminutową komputerową animację
rysunkową

EPI_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

wykonać kilkudziesięciosekundową animację
trójwymiarową

EPI_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

wykonać trójwymiarowy model niebanalnego obiektu
rzeczywistego.

EPI_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

50

zapoznanie się z e-podręcznikiem

15

rozwiązywanie zadań problemowych

15

projektowanie

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs programu Adobe Flash

W1, U1, U2

2.

Kurs pakietu Maxon Cinema 4D

W1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, wykład z
prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie projektu z oceną trudności pracochłonności i jakości
wykonania.
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Obraz ﬁlmowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.180.5ca75b5865a53.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentek (studentów) z zagadnieniami stylu ﬁlmowego rozumianego jako twórcze możliwości
realizowania obrazu ﬁlmowego. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu realizacji obrazu ﬁlmowego.

C2

Przekazanie wiedzy na temat technik narracyjnych, które są używane w realizowaniu ﬁlmów fabularnych.
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu reżyserii (fab. i dok)., montażu.

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu antropologii ﬁlmu dotyczącej kwestii autorstwa dzieła ﬁlmowego, gatunku
ﬁlmowego, procesów odbioru ﬁlmu. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu scenopisarstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student(ka) zna podstawowe pojęcia z poetyki
historycznej ﬁlmu.

EPI_K1_W21, EPI_K1_W24

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

student(ka) rozumie podstawowe zagadnienia
z zakresu estetyki obrazu ﬁlmowego, zasad montażu,
technik posługiwania się dźwiękiem w ﬁlmie.

EPI_K1_W21, EPI_K1_W22

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

student(ka) zna sposoby realizacji ﬁlmu (przekazu
audiowizualnego) pod kątem stylistycznym
i narracyjnym.

EPI_K1_W20,
egzamin pisemny,
EPI_K1_W21, EPI_K1_W24 zaliczenie na ocenę

W4

student(ka) zna podstawowe pojęcia związane
z realizacją obrazu ﬁlmowego

EPI_K1_W20, EPI_K1_W21

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W5

student(ka) zna podstawowe zasady scenopisarstwa.

EPI_K1_W21

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student(ka) potraﬁ rozpoznać i sklasyﬁkować
podstawowe środki narracji ﬁlmowej i stylu ﬁlmowego.

EPI_K1_U24, EPI_K1_U32

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

student(ka) potraﬁ objaśnić konstrukcję
dramaturgiczną dzieła ﬁlmowego.

EPI_K1_U19, EPI_K1_U24,
EPI_K1_U32

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

student(ka) potraﬁ przeprowadzić analizę kulturowych
form przekazów ﬁlmowych (np. przynależność do kina
gatunków vs. kina autorów)

EPI_K1_U23, EPI_K1_U24

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U4

student(ka) potraﬁ dokonać samodzielnej analizy
warsztatowej ﬁlmu/sceny z rozróżnieniem na gatunki fab/dok.

EPI_K1_U16

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U5

student(ka) potraﬁ samodzielnie stworzyć scenariusz
ﬁlmu fabularnego I dokumentalnego

EPI_K1_U16

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student(ka) jest zdolny(-a) do rozpoznawania
złożonych wzorów interakcji komunikacyjnej
w obszarze kultury audiowizualnej.

EPI_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

student(ka) rozpoznaje w obszarze audiowizualności
intencjonalność przekazu i jego estetyczną funkcję.

EPI_K1_K02, EPI_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

15

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

konsultacje

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wczesne kino - „atrakcje ﬁlmowe”

W1, W3, K1

2.

Poetyka historyczna ﬁlmu. Pojęcie stylu („kino stylu zerowego”)

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Technika ﬁlmowa – od taśmy ortochromatycznej do obrazu cyfrowego

W1, W3

4.

Montaż – początki montażu, rosyjska szkoła montażu, montaż ciągły

W1, W2, W3, K2

5.

Techniki inscenizacyjne w ﬁlmie

W1, W3, U1, K2

6.

Dźwięk w ﬁlmie

W1, W2, U1

7.

Narracja ﬁlmowa – podstawowe modele opowiadania

W1, W3, U1, U2, K2

8.

Struktura dramaturgiczna dzieła ﬁlmowego

W1, U2

9.

Tendencje narracyjne we współczesnym kinie: niewiarygodność, epizodyczność,
achronologia

W3, K1, K2

10.

Gatunek ﬁlmowy i kino gatunków

W1, W3, U3, K1

11.

Pojęcie „autora ﬁlmu” i kino autorskie

W1, U3, K1

12.

Podstawowe zagadnienia związane z realizacją obrazu ﬁlmowego (światło,
kompozycja kadru, praca kamery, inscenizacja).

W2, W4, U1, U4, K2

13.

Podstawy scenopisarstwa (konstrukcja scenariusza ﬁlmu fabularnego, ekspozycja,
punkty zwrotne, bohater ﬁlmowy, dialog, mikrofunkcjonowanie opowiadania
scenariuszowego, podstawowe błędy, forma scenariusza ﬁlmowego).

W5, U5, K2

14.

Warsztat dokumentalisty (dokumentacja, zdjęcia, montaż, forma).

W2, W3, W4, U2, U4, U5,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

test składający się z pytań wyboru i pytań otwartych

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

aktywność na zajęciach, przygotowanie projektu zaliczeniowego
(dokumentalnego lub fabularnego)

Sylabusy
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Obraz ﬁlmowy – projekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.180.5ca75b586d8c3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu realizacji obrazu ﬁlmowego, reżyserii, montażu i scenopisarstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podstawowe pojęcia związane z realizacją
obrazu ﬁlmowego.

EPI_K1_W20, EPI_K1_W21

zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2

student zna podstawowe zasady montażu ﬁlmowego.

EPI_K1_W21

zaliczenie na ocenę,
projekt

W3

student zna podstawowe zasady scenopisarstwa.

EPI_K1_W21

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać samodzielnej analizy warsztatowej
ﬁlmu/sceny z rozróżnieniem na gatunki - fab/dok.

EPI_K1_U20, EPI_K1_U32

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

samodzielnie stworzyć scenariusz ﬁlmu fabularnego I
dokumentalnego.

EPI_K1_U16, EPI_K1_U20

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

– student potraﬁ pracować indywidualnie i w zespole. –
dzięki nabytej wiedzy i praktyce, a także
wykształconemu zmysłowi estetycznym, student staje
EPI_K1_K01
się świadomym odbiorcą przekazów audiowizualnych,
potraﬁąc dokonywać ich merytorycznej oceny pod
względem warsztatowym i intelektualnym.

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie dokumentacji

25

przygotowanie projektu

40

poprawa projektu

20

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

– Podstawowe zagadnienia związane z realizacją obrazu ﬁlmowego (światło,
kompozycja kadru, praca kamery, inscenizacja).

W1, U1, K1

2.

– Podstawowe zasady montażu ﬁlmowego.
– Warsztat dokumentalisty (dokumentacja, zdjęcia, montaż, forma).

W2, U1, K1

Sylabusy
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– Podstawy scenopisarstwa (konstrukcja scenariusza ﬁlmu fabularnego,
ekspozycja, punkty zwrotne, bohater ﬁlmowy, dialog, mikrofunkcjonowanie
opowiadania scenariuszowego, podstawowe błędy, forma scenariusza ﬁlmowego).
– Ilustracja dźwiękowa w ﬁlmie.

3.

W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą zaliczenia są przygotowywane przez studentów
zaliczenie na ocenę, projekt projekty ﬁlmów dokumentalnych, scenariusze etiud lub szkice
ﬁlmów fabularnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana wiedza (w stopniu przynajmniej podstawowym) z zakresu historii i estetyki ﬁlmu, literatury polskiej i
powszechnej, historii sztuki i muzyki.

Sylabusy
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Psycholingwistyczne mechanizmy percepcji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.180.5ca75b5863a48.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie podstawowych zagadnień odbioru i przetwarzania informacji głównie za pomocą języka

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

w stopniu podstawowym psycholingwistyczne
mechanizmy percepcji

EPI_K1_W19

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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potraﬁ wykorzystać znajomość mechanizmów
percepcji przy projektowaniu

U1

EPI_K1_U27

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

4

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

12

konsultacje

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poznanie mechanizmów funkcjonowania procesów kognitywnych człowieka
osadzonych w aktywnym ludzkim mózgu i umyśle z perspektywy języka,
omawiane są, m.in.:
- percepcje człowieka ze szczególnym uwzględnieniem percepcji wzrokowej i
słuchowej,
– proces kontrolny: uwaga
- przetwarzanie informacji językowej
- zapamiętywanie informacji ze szczególnym uwzględnieniem pamięci
semantycznej,
- język a emocje.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywny udział w wykładach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie modułów (przedmiotów): Projektowanie graﬁczne, Wstęp do semantyki

Sylabusy
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System interakcyjny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.180.5ca75b5861c74.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia aplikacji internetowych w architekturze klient-serwer przy
użyciu języka PHP i bazy danych MySQL.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

metody programowaniu aplikacji internetowych oraz
odpowiednie strukturalne i obiektowe języki
programowania wysokiego poziomu

EPI_K1_W02,
EPI_K1_W03,
zaliczenie pisemne,
EPI_K1_W05,
zaliczenie na ocenę
EPI_K1_W06,
EPI_K1_W07, EPI_K1_W09

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaprojektować i wykonać interakcyjny system WWW,
współpracujący z bazą danych

EPI_K1_U01, EPI_K1_U02,
EPI_K1_U05, EPI_K1_U06,
EPI_K1_U08, EPI_K1_U15

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

EPI_K1_K01, EPI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

właściwego określania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania, a także
do wytyczania kolejnych etapów pracy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do programowania w języku PHP

W1

2.

Tworzenie komentarzy w formacie phpDoc

W1

3.

Narzędzia statycznej analizy kodu

W1

4.

Warstwowa struktura aplikacji

U1

5.

Wprowadzenie do programowania obiektowego

W1

6.

Obsługa zewnętrznych bibliotek w aplikacji

W1, U1, K1

7.

Routing w aplikacji

U1, K1

8.

System szablonów

U1, K1

9.

Lokalizacja aplikacji

U1, K1

Sylabusy
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10.

Obsługa bazy danych

U1, K1

11.

Obsługa formularzy

U1, K1

12.

Walidacja danych wejściowych

U1, K1

13.

Autentykacja i autoryzacja użytkowników

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, wykład z prezentacją
multimedialną
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z przeprowadzonych sprawdzianów –
kryteria oceny oraz warunki zaliczenia przedmiotu podane
przy rozpoczęciu zajęć. Skala ocen zgodna z Regulaminem
Studiów UJ.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie modułów (przedmiotów): Wstęp do informatyki * Wprowadzenie do programowania * Wprowadzenie do
programowania - projekt * Systemy operacyjne i sieci * Algorytmy i struktury danych * Bazy danych 1 * Bazy danych 2 *
Bazy danych 2 - projekt * Dokument hipertekstowy * Dokument hipertekstowy - projekt * Technologie internetowe wprowadzenie

Sylabusy
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System interakcyjny – projekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.180.5ca75b586b9b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia aplikacji internetowych w architekturze klient-serwer przy
użyciu języka PHP i bazy danych MySQL.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

metody programowaniu aplikacji internetowych oraz
odpowiednie strukturalne i obiektowe języki
programowania wysokiego poziomu

EPI_K1_W02,
EPI_K1_W03,
zaliczenie na ocenę,
EPI_K1_W05,
projekt
EPI_K1_W06,
EPI_K1_W07, EPI_K1_W09

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaprojektować i wykonać interakcyjny system WWW,
współpracujący z bazą danych

EPI_K1_U01, EPI_K1_U02,
EPI_K1_U05, EPI_K1_U06,
EPI_K1_U08, EPI_K1_U15

zaliczenie na ocenę,
projekt

EPI_K1_K01, EPI_K1_K02,
EPI_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

właściwego określania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania, a także
do wytyczania kolejnych etapów pracy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie projektu

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tworzenie aplikacji internetowej na przykładzie wybranego frameworka

W1, U1

2.

Specyﬁkacja projektu aplikacji internetowej

W1, U1, K1

3.

Budowa aplikacji internetowej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Prezentacja i obrona samodzielnie przygotowanego projektu.
Kryteria oceny podane studentom przed przystąpieniem do
zaliczenie na ocenę, projekt
realizacji projektu. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów
UJ.

Wymagania wstępne i dodatkowe
* Wstęp do informatyki * Wprowadzenie do programowania * Wprowadzenie do programowania - projekt * Systemy
operacyjne i sieci * Algorytmy i struktury danych * Bazy danych 1 * Bazy danych 2 * Bazy danych 2 - projekt * Dokument
hipertekstowy * Dokument hipertekstowy - projekt * Technologie internetowe - wprowadzenie * System interakcyjny

Sylabusy
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Systemy operacyjne 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.180.5ca75b585fb58.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0612Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

sposób działania i konﬁguracji systemu operacyjnego
klasy Unix, serwera baz danych MySQL oraz serwera
www Apache, interpretera skryptów PHP i interpretera
języka Ruby

EPI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

W2

działanie podstawowych mechanizmów sieciowych
(DNS, routing)

EPI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W3

podstawowe zasady bezpiecznej komunikacji w sieci
Internet

EPI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

skonﬁgurować system operacyjny klasy Unix

EPI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

skonﬁgurować podstawowe usługi sieciowe (serwer
WWW, bazę danych, interpreter PHP i Ruby)

EPI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

zabezpieczyć system przed dostępem osób
nieupoważnionych

EPI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U4

korzystać z narzędzi do zarządzania wersjami kodu
źródłowego

EPI_K1_U15

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

konsultacje

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

System operacyjnego Debian Linux – sposób działania i konﬁguracja
Stos TCP/IP w systemie klasy Unix

W1, W2, U1

2.

Serwer WWW Apache jako usługa systemowa – sposób działania i konﬁguracja
Serwer bazy danych MySQL jako usługa systemowa – sposób działania i
konﬁguracja
Interpreter skryptów PHP – sposób działania i konﬁguracja jako usługi serwera
WWW
Interpreter języka Ruby – sposób działania i konﬁguracja jako usługi serwera
WWW

W1, U2

Sylabusy
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3.

Zabezpieczanie komunikacji z serwerem z wykorzystaniem infrastruktury klucza
asymetrycznego

W2, W3, U3

4.

System kontroli wersji kodu źródłowego GIT – sposób działania oraz instalacja
repozytoriów współdzielonych

W1, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Jeśli laboratorium zostanie zrealizowane: - w pierwszym terminie – 6
punktów - tydzień później – 3 punkty - w przeciwnym wypadku – 1 punkt
Do każdego laboratorium przewidziane jest pytanie teoretyczne za 1
punkt. Maksymalna liczba punktów za laboratoria – 49. Maksymalna
liczba punktów za kolokwium – 49. Aby uzyskać zaliczenia, należy zdobyć
zaliczenie na ocenę w sumie połowę punktów, zaliczyć co najmniej 4 laboratoria oraz zaliczyć
kolokwium na minimum połowę punktów. Można jednorazowo zdobyć
dodatkowe punkty za teoretyczne opracowanie laboratorium –
maksymalnie 10, oraz aktywność na laboratorium – maksymalnie 2.
Warunki zaliczenia przedmiotu są podawane studentom na pierwszych
zajęciach. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu Systemy operacyjne i sieci – umiejętność posługiwania się podstawowymi poleceniami w systemie
Unix; Przygotowanie do laboratorium: samodzielne zapoznanie się z dostępnymi materiałami dotyczącymi konﬁguracji usług
sieciowych przed danym laboratorium.

Sylabusy
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Interfejs graﬁczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.1100.5ca75b5876c0b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami języka Python.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu projektowania graﬁcznego interfejsu użytkownika.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podstawy programowania w języku
Python.

EPI_K1_W03,
zaliczenie na ocenę
EPI_K1_W13, EPI_K1_W14
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaprojektować i zaimplementować aplikację
wykorzystującą graﬁczny interfejs uzytkownika.

EPI_K1_U26

zaliczenie na ocenę

U2

zastosować podstawowe wzorce projektowe.

EPI_K1_U01, EPI_K1_U02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

rozwiązywanie zadań

30

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Obsługa interpretera języka Python.

W1

2.

Typy danych w języku Python. Programowanie obiektowe: klasy, dziedziczenie,
polimorﬁzm, dynamika klas w Pythonie.

U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest zaliczenie pow. 50% zadań oraz zaliczenie
kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw programowania strukturalnego i obiektowego.

Sylabusy
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Interfejs graﬁczny – projekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.1100.5ca75b5880f79.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie praktycznych umiejętności projektowania i implementacji interfejsu użytkownika za pomocą języka
Python.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

student umie projektować graﬁczny interfejs
użytkownika.

EPI_K1_U09

zaliczenie na ocenę
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U2

sporządzić dokumentację serwisu internetowego.

EPI_K1_U14

zaliczenie na ocenę

U3

zaprojektować schemat bazy danych dla serwisu
internetowego.

EPI_K1_U13

zaliczenie na ocenę

U4

student posiada umiejętność programowania
w obiektowym języku programowania (Python).

EPI_K1_U02, EPI_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U5

wykorzystać gotowe rozwiązania (framework Flask)
do stworzenia serwisu internetowego.

EPI_K1_U02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

konsultacje

15

przygotowanie dokumentacji

10

projektowanie

15

programowanie

45

testowanie

10

poprawa projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady projektowania internetowych interfejsów graﬁcznych.

U1

2.

Zasady sporządzania dokumentacji projektowej.

U2

3.

Zasady sporządzania makiety interfejsu graﬁcznego.

U1, U2

4.

Zasady projektowania schematu bazy danych.

U3

5.

Tworzenie aplikacji internetowych w oparciu o framework Flask.

U4, U5

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw programowania strukturalnego i obiektowego.

Sylabusy
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Kompozycja z elementami retoryki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.1100.5ca75b58799e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zasadami poprawnej kompozycji tekstów tradycyjnych (przeznaczonych do czytania
w druku).

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu retoryki jako obecnie interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy.

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z posługiwaniem się językiem jako narzędziem perswazji
(presupozycje, błędy logiczne, ramy poznawcze, manipulacja).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna zasady budowania spójnego tekstu
pisanego i mówionego (kwestia planu, kompozycji
i stylu).

EPI_K1_W17

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

wymienić poszczególne działy retoryki i to, czym
każdy z nich się obecnie zajmuje.

EPI_K1_W17

egzamin pisemny

W3

student zna rodzaje argumentacji, logiczne
i paralogiczne formy dowodzenia.

EPI_K1_W17

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W4

student rozpoznaje zarówno werbalne, jak
i niewerbalne środki perswazji.

EPI_K1_W17, EPI_K1_W19

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać i zastosować w praktyce ﬁgury retoryczne
oraz tropy.

EPI_K1_U17, EPI_K1_U19

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

przeanalizować i nazwać użyte w tekście własnym lub
cudzym argumenty, ocenić ich logikę, trafność
i perswazyjną skuteczność.

EPI_K1_U17, EPI_K1_U19

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

napisać przekonujący i spójny tekst o jasnej
strukturze.

EPI_K1_U17, EPI_K1_U19

zaliczenie na ocenę

U4

przygotować i wygłosić poprawną pod względem
retorycznym prezentację z użyciem slajdów.

EPI_K1_U17, EPI_K1_U29

zaliczenie na ocenę

U5

student jest świadom działania erystyki, manipulacji
i propagandy, potraﬁ bronić się przed ich wpływem.

EPI_K1_U17, EPI_K1_U19

zaliczenie na ocenę

K1

prowadzenia merytorycznej dyskusji i współpracy
z innymi osobami przy rozwiązywaniu problemów
dzięki umiejętności jasnego stawiania problemu,
odpowiedniej argumentacji i strukturyzowania
wypowiedzi.

EPI_K1_K01, EPI_K1_K02,
EPI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

student jest przygotowany do nawiązywania lepszych
kontaktów społecznych przez wykorzystanie
podstawowej wiedzy z zakresu psychologii perswazji.

EPI_K1_K01, EPI_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

2

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

3

przygotowanie do zajęć

2

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

2

analiza wymagań

1

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

konsultacje

1

wykonanie ćwiczeń

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
76

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia i współczesność retoryki, retoryka wobec innych dziedzin.

W2, U1, U2, U3, U5, K1,
K2

2.

Warunki skuteczności w publicznym występowaniu, rola komunikacji niewerbalnej.

W1, W4, U1, U2, U4, U5,
K1

3.

Zastosowanie toposów inwencyjnych i kompozycyjnych.

W1, W2, U3, K1

4.

Formy i rodzaje argumentacji. Presupozycje, błędy logiczne, ramy mentalne i ich
rola w argumentacji.

W1, W3, U2, U3, U5, K1

5.

Psychologiczne aspekty perswazji.

W1, W4, U2, U4, U5, K1,
K2

6.

Reklama i perswazja.

W3, W4, U1, U2, U5, K2

7.

Kompozycja i logika wypowiedzi.

W1, W2, W3, U3, U4, K1

8.

Figury mowy i ﬁgury myśli, tropy.

W2, W4, U1, U3, U4, K1

9.

Propaganda i manipulacja: historia, teoria, praktyka.

W3, W4, U1, U2, U5, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zaliczenie z zajęć.

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach, znajomość materiału z wykładu, zrobienie
prezentacji, napisanie wszystkich zadań pisemnych na ocenę pozytywną.

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza i umiejętności ze szkoły średniej dotyczące poprawnego pisania i wypowiadania się w j. polskim. Zalecany
wcześniejszy kurs poetyki – ze względu na znajomość środków stylistycznych oraz prozodii.

Sylabusy
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Modelowanie i projektowanie systemów komputerowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.1100.5ca75b5874b66.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu realizacji przedsięwzięć informatycznych oraz metodyk (strukturalnych
i obiektowych) modelowania systemów komputerowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna ogólne zasady realizacji przedsięwzięć
informatycznych, ryzyka związane z takimi projektami
i metody ich minimalizacji, modele (cykle) rozwoju
oprogramowania, a także zna metodyki strukturalne
i obiektowe modelowania systemów komputerowych.

EPI_K1_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

EPI_K1_U13

zaliczenie na ocenę,
projekt

EPI_K1_K01

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

sformułować szczegółową dokumentację wymagań
użytkownika względem systemu komputerowego,
umie wykonać strukturalny (klasyczny) oraz obiektowy
model systemu komputerowego, umie wykonać
relacyjny model struktur danych w systemie
informatycznym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracować indywidualnie i w zespole.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

laboratoria

30

przygotowanie projektu

20

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- Wprowadzenie do modelowania systemów komputerowych – cele, korzyści,
zastosowania, historia rozwoju.
- Cykle rozwoju oprogramowania i etapy, gdzie stosujemy metody modelowania
systemów komputerowych.
- Metody specyﬁkacji wymagań użytkownika względem systemu komputerowego
(klasyczne i zwinne).
- Modelowanie strukturalne systemu komputerowego na etapie analizy.
- Modelowanie strukturalne systemu komputerowego na etapie projektowania.
- Modelowanie relacyjne struktur danych.
- Modelowanie obiektowe systemu komputerowego na etapie analizy.
- Modelowanie obiektowe systemu komputerowego na etapie projektowania.
- Elementy zarządzania przedsięwzięciami modelowania i konstrukcji systemów
komputerowych.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, wykład konwencjonalny, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

pozytywna ocena z egzaminu

laboratoria

zaliczenie na ocenę, projekt pozytywna ocena z kolokwiów, zrealizowany projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość zagadnień w ramach: wstępu do informatyki, wprowadzenia do programowania i algorytmów i struktur danych.

Sylabusy
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Przetwarzanie informacji w Internecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.1300.5ca75b587de28.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zasadniczym celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie zarządzania informacją w Internecie,
a w szczególności efektywnego pozyskiwania informacji z Internetu oraz projektowania i diagnostyki zasobów
informacyjnych udostępnianych w Internecie.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe koncepcje i zasady zarządzania
informacją

EPI_K1_W25

W2

podstawowe zasady i metody kreowania skutecznych
przekazów informacyjnych w Internecie oraz ich
organizacji adekwatnej do potrzeb i oczekiwań
użytkowników

EPI_K1_W18, EPI_K1_W25 projekt

W3

wybrane metody oceny serwisów WWW w zakresie
użyteczności i dostępności oraz optymalizacji pod
kątem działania wyszukiwarek

EPI_K1_W25

projekt

W4

podstawowe strategie i sposoby poszukiwania
informacji w Internecie oraz rodzaje zasobów
informacji w sieci, a także zasady i uwarunkowania
oceny znalezionej informacji

EPI_K1_W25

projekt

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić audyt serwisu WWW w zakresie
użyteczności i dostępności oraz optymalizacji pod
kątem wyszukiwarek

EPI_K1_U10, EPI_K1_U29

projekt

U2

tworzyć skuteczne przekazy informacyjne w Internecie
oraz organizować treści witryn w sposób adekwatny
do potrzeb i oczekiwań użytkowników

EPI_K1_U13, EPI_K1_U25,
EPI_K1_U27

projekt

U3

zaprojektować i zrealizować poszukiwanie informacji
w Internecie (tzw. research) w sposób adekwatny
do sytuacji problemowej, potrzeb informacyjnych
i istniejących uwarunkowań kontekstowych

EPI_K1_U28, EPI_K1_U29

projekt

EPI_K1_K01, EPI_K1_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

efektywnej pracy w grupie nad realizacją projektów

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie projektu

25

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

124 / 144

Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie projektu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zarządzanie informacją: pojęcie, koncepcje, wymiary i aspekty

W1

2.

Informacja jako przedmiot zarządzania. Dane, informacja i wiedza. Systemy i
procesy informacyjne. Internet jako środowisko informacyjne. Różne perspektywy
zarządzania informacją w Internecie: dostawca i odbiorca.

W1, W2

3.

Wstęp do architektury informacji

W2, U2

4.

Projektowanie treści i struktur zorientowanych na potrzeby i oczekiwania
W2, U2
użytkowników (user-centered design). Podstawowe zasady user experience design

5.

Użytkownik w procesie projektowania treści. Wybrane techniki włączania
użytkowników w proces kreowania treści. Podstawy webritingu

W2, U2

6.

Podstawy analizy zachowań użytkownika informacji w Internecie i jej
wykorzystanie do kreowania treści, organizowania informacji i zapewnienia
widoczności witryny WWW

W2, W3, U1, U2

7.

Ocena zasobów WWW. Wybrane metody, w tym audyt serwisów WWW w zakresie
użyteczności, dostępności i optymalizacji pod kątem wyszukiwarek

W3, U1

8.

Praca nad własnymi projektami i prezentacja wyników

W3, U1, K1

9.

Sytuacje problemowe, potrzeby informacyjne i możliwe działania. Uwarunkowania. W4, U3

10.

Uniwersalne i specjalistyczne serwisy wyszukiwawcze.

11.

Konstruowanie zapytań. Słowa kluczowe a pole semantyczne i pole skojarzeniowe.
W4, U3
Wzorce informacji dla wyszukiwania w tekście.

12.

Wybrane formy zasobów Internetu. Deep Web

Sylabusy

W4, U3

W4, U3
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13.

Wyszukiwanie informacji i zasobów biznesowych online

W4, U3

14.

Wyszukiwanie informacji i zasobów naukowych/technicznych online

W4, U3

15.

Badanie Internetu – statystyki i wykazy

W4, U3

16.

Ocena i selekcja informacji

W1, W4, U3

17.

Strategie poszukiwania informacji w Internecie. Symulacje

W4, U3

18.

Praca nad własnymi projektami researchu i prezentacja wyników: od potrzeby do
raportu

W4, U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest
uczestnictwo w zajęciach - dopuszczalne 3 nieobecności (6 godzin) w
ciągu całego roku, wykonywanie zalecanych zadań oraz terminowe
wykonanie i zaliczenie dwóch projektów zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi przez prowadzącego zajęcia. Oceną końcową jest
średnia arytmetyczna ocen uzyskanych za poszczególne projekty.
Warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny podawane na początku
zajęć. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Semestr 6
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest
uczestnictwo w zajęciach - dopuszczalne 3 nieobecności (6 godzin) w
ciągu całego roku, wykonywanie zalecanych zadań oraz terminowe
wykonanie i zaliczenie dwóch projektów zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi przez prowadzącego zajęcia. Oceną końcową jest
średnia arytmetyczna ocen uzyskanych za poszczególne projekty.
Warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny podawane na początku
zajęć. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.
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Przetwarzanie dźwięku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.1100.5ca75b587ba86.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką przetwarzania dźwięku, sprzętem i oprogramowaniem do rejestracji
i edycji dźwięku.

C2

Zapoznanie studentów w rolą dźwięku jako jednego z elementów ﬁlmu, wskazanie podziału na dialogi, efekty
i muzykę

C3

Przedstawienie procesu realizacji warstwy dźwiękowej i zadań realizatora/kompozytora na etapie preprodukcji,
produkcji i postprodukcji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
podstawy przedwarzania dźwięku, jego rodzaje
i funkcje.

W1

EPI_K1_W12, EPI_K1_W23

zaliczenie na ocenę,
projekt

EPI_K1_U22, EPI_K1_U25

zaliczenie na ocenę,
projekt

EPI_K1_K01, EPI_K1_K02,
EPI_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
przygotować warstwę dźwiękową do projektów
polimedialnych.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
współpracy z zespołem na poziomach technicznym
i artystycznym.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza dokumentów programowych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Przygotowywanie projektów

40

poprawa projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie funkcji dźwięku w różnych mediach

W1, U1, K1

2.

Przedstawienie narzędzi do przetwarzania dźwięku

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Realizacja projektu, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, inscenizacja, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt Studenci przygotowują projekt ze znaczącym udziałem dźwięku
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Przetwarzanie obrazu i dźwięku – projekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.1100.5ca75b5883940.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do samodzielnej realizacji etiudy fabularnej lub dokumentalnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

- zna podstawowe pojęcia związane z realizacją obrazu
EPI_K1_W20, EPI_K1_W21 zaliczenie na ocenę
ﬁlmowego

W2

– zna podstawowe zasady montażu ﬁlmowego

Sylabusy

EPI_K1_W20, EPI_K1_W21 zaliczenie na ocenę
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W3

– zna podstawowe zasady scenopisarstwa

EPI_K1_W20, EPI_K1_W21 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

– student potraﬁ zastosować w praktyce umiejętności
zdobyte podczas zajęć z przedmiotów: Obraz ﬁlmowy
i Przetwarzanie dźwięku, tj. posiada umiejętność
realizacji krótkiego ﬁlmu (etiudy ﬁlmowej)

EPI_K1_U21, EPI_K1_U22,
EPI_K1_U32

zaliczenie na ocenę

EPI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

– student potraﬁ pracować indywidualnie i w zespole –
Dzięki nabytej wiedzy i praktyce, a także
wykształconemu zmysłowi estetycznemu, student
staje się świadomym odbiorcą przekazów
audiowizualnych, potraﬁąc dokonywać ich
merytorycznej oceny pod względem warsztatowym
i intelektualnym. .

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie dokumentacji

30

przygotowanie projektu

60

poprawa projektu

15

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

– Wybrane zagadnienia związane z realizacją obrazu ﬁlmowego.

W1, U1, K1

2.

– Wybrane zagadnienia dot. montażu ﬁlmowego.

W2, U1, K1

3.

– Wybrane zagadnienia warsztatu reżysera fab. i dok.
– funkcja dźwięku w ﬁlmie.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia są przygotowywane przez studentów samodzielnie
zrealizowane etiudy ﬁlmowe (fabularne lub dokumentalne)

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie przedmiotu: Obraz ﬁlmowy, Obraz ﬁlmowy – projekt, Przetwarzanie dźwięku

Sylabusy
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Sieci komputerowe 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.1100.5ca75b5872f44.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0612Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z budową oraz działaniem sieci komputerowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna funkcje sieciowe systemu operacyjnego
Linux/Unix.

EPI_K1_W05, EPI_K1_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

konﬁgurować przełączniki sieciowe i routery.

EPI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

student umie konﬁgurować warstwę sieciową
na komputerach z systemem Linux/Unix.

EPI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

analizować wpisy w tablicy DNS i w tablicy routingu.

EPI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do zajęć

20

rozwiązywanie zadań

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

konsultacje

5

testowanie

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poznanie budowy i działania sieci komputerowych LAN i WAN, elementy
sprzętowe (kable, światłowody, gniazda, standardy zarabiania wtyczek RJ45, karty
sieciowe, konwertery, moduły, switche, routery).

W1, U1

2.

Zapoznanie się z komunikacją sieciową i protokołami sieciowymi.

W1, U1, U3

3.

Różnice między modelami teoretycznym OSI a TCP sieci.

W1

4.

Konﬁguracja stosu TCP w systemie Linux/Unix.

U2

5.

Konﬁguracja przełączników i routerów ﬁrmy Cisco.

U1

6.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy do budowy przykładowej sieci komputerowej i
analiza jej działania.

U1, U3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
laboratoria

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywny wynik z kolokwium zaliczeniowego oraz ze sprawdzianu
praktycznego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotów: systemy operacyjne i sieci, systemy operacyjne 2

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.1300.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest integracja wiedzy i umiejętności zdobytych podczas trzech pierwszych lat studiów
Elektronicznego Przetwarzania Informacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie zaawansowane narzędzia
i metody budowy statycznego i dynamicznego serwisu
WWW.

EPI_K1_W07,
prezentacja
EPI_K1_W08, EPI_K1_W09

W2

student zna i rozumie specyﬁkę tworzenia tekstów
użytkowych przeznaczonych do publikacji w Internecie
oraz podstawy architektury informacji

EPI_K1_W15,
EPI_K1_W16,
prezentacja
EPI_K1_W17, EPI_K1_W18

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zaprojektować złożony, dynamiczny
serwis WWW.

EPI_K1_U06, EPI_K1_U08

prezentacja

U2

Student potraﬁ przeprowadzić audyt serwisu WWW.

EPI_K1_U10

prezentacja

U3

Student potraﬁ korzystać z wiedzy na temat zasad
prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa
Internetu i prawa patentowego w praktyce zawodowej,
mając świadomość konieczności zasięgania porad
specjalisty w sytuacjach szczegółowych.

EPI_K1_U31

prezentacja

U4

Student potraﬁ przygotować prezentację na zadany
temat, w szczególności dotyczącą projektu
informatycznego

EPI_K1_U28, EPI_K1_U29,
EPI_K1_U30

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do ciągłego poszerzania swojej
wiedzy i umiejętności

EPI_K1_K01, EPI_K1_K03

prezentacja

K2

Student potraﬁ prowadzić dyskusję merytoryczną
z poszanowaniem cudzych poglądów i sposobów
argumentacji

EPI_K1_K01, EPI_K1_K02

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

analiza badań i sprawozdań

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

45

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

60

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przygotowanie i wygłoszenie referatu (numer 1) na zadany temat, w oparciu o
źródła drukowane i serwisy internetowe. Referat obejmuje analizę problemu,
analizę sposobu przedstawienia tematu w Internecie i analizę narzędzi
technicznych użytych dla przedstawienia problemu.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

2.

Dyskusja na temat problemu poruszanego w referacie i podsumowanie dyskusji
przez prowadzącego.

W1, W2, U2, U3, U4, K1,
K2

3.

Przygotowanie i wygłoszenie referatu (numer 2) na temat będący przedmiotem
projektu dyplomowego. Temat projektu proponuje student, ale temat musi być
zatwierdzony przez prowadzącego.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

4.

Dyskusja na temat problemu poruszanego w referacie i podsumowanie dyskusji
przez prowadzącego.

W1, U1, U3, U4, K1, K2

5.

Konsultacje

W1, W2, K1, K2

6.

Omówienie zagadnień prawnych: cytowanie, kopiowanie, przestrzeganie
warunków licencji oprogramowania.

W1, U3

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, seminarium, metoda projektów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie prezentacji, udział w dyskusji. Zaliczenie Seminarium
dyplomowego w semestrze 5 wymagane jest, by móc zaliczyć Seminarium
dyplomowe w semestrze 6.
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Semestr 6
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, seminarium, metoda projektów
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie i złożenie tekstu pracy dyplomowej przez Studenta,
zatwierdzenie pracy przez Promotora zgodnie z wymogami dla wiodącej
dyscypliny naukowej i Regulaminem UJ. Zaliczenie Seminarium
dyplomowego w semestrze 5 wymagane jest, by móc zaliczyć Seminarium
dyplomowe w semestrze 6.
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Struktura informacji w tekście
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.1200.5ca75b5889eb2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zwiększenie zakresu kompetencji studentów EPI jako twórców stron internetowych bądź osób sprawdzających
użyteczność stron.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna zasady tworzenia i redagowania tekstów
na strony internetowe (ang. webwriting).

EPI_K1_W18

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

odpowiednio zredagować tekst, tak aby zwiększyć
jego użyteczność dla odbiorcy portali internetowych,
niezależnie od tematyki stron.

EPI_K1_U10, EPI_K1_U17,
EPI_K1_U25, EPI_K1_U27

zaliczenie na ocenę

EPI_K1_K01, EPI_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

w sposób krytyczny, lecz konstruktywny odnieść się
do cudzych tekstów i wskazać lepsze rozwiązania.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

4

wykonanie ćwiczeń

32

zbieranie informacji do zadanej pracy

4

konsultacje

1

analiza wymagań

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Różnice między kompozycją i stylem oraz formą zapisu tekstu tradycyjnego a
zasadami tworzenia tekstów przeznaczonych na strony WWW.

W1, U1, K1

2.

Ocena funkcjonalności tekstów na stronach internetowych pod kątem
użytkownika.

W1, K1

3.

Poprawianie i redagowanie tekstów informacyjnych w oparciu o przykłady z
istniejących stron internetowych różnych ﬁrm i instytucji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, burza mózgów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach, zaliczenie na pozytywną ocenę wszystkich zadań
pisemnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna orientacja w zakresie kompozycji, poprawności językowej, interpunkcji i pisania tekstów w j. polskim.

Sylabusy
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Projekt dyplomowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.1200.5ca75b588dfab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
15.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest integracja wiedzy i umiejętności zdobytych podczas trzech pierwszych lat studiów
Elektronicznego Przetwarzania Informacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

EPI_K1_W03,
EPI_K1_W04,
EPI_K1_W05,
zaliczenie na ocenę,
EPI_K1_W06,
projekt
EPI_K1_W07,
EPI_K1_W08,
EPI_K1_W09, EPI_K1_W14

Student zna i rozumie zasady projektowania
i wykonania interakcyjnego serwisu WWW
z zastosowaniem HTML, arkuszy stylów CSS,
formularzy i skryptów JavaScript oraz systemu
bazodanowego a także potraﬁ dokonać walidacji
wykonanego serwisu.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zaprojektować i wykonać serwis WWW,
stosując: HTML, style CSS, formularze, skrypty
JavaScript, oraz zna metody walidacji wykonanego
serwisu.

EPI_K1_U05, EPI_K1_U06,
EPI_K1_U07, EPI_K1_U08,
EPI_K1_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Student potraﬁ zaprojektować i wykonać interakcyjny
system WWW, współpracujący z bazą danych.

EPI_K1_U05, EPI_K1_U06,
EPI_K1_U07, EPI_K1_U08,
EPI_K1_U09

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

Student potraﬁ przeprowadzić audyt serwisu WWW.

EPI_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt

U4

Student potraﬁ korzystać z wiedzy na temat zasad
prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa
Internetu i prawa patentowego w praktyce zawodowej,
mając świadomość konieczności zasięgania porad
specjalisty w sytuacjach szczegółowych.

EPI_K1_U31

zaliczenie na ocenę,
projekt

U5

Student potraﬁ wykonać dokumentację techniczną
oprogramowania.

EPI_K1_U14, EPI_K1_U17

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do tego, określić priorytety
i wytyczyć kolejne etapy pracy przy realizacji projektu.

EPI_K1_K01, EPI_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

Student jest gotów do ciągłego poszerzania swojej
wiedzy i umiejętności.

EPI_K1_K01, EPI_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

analiza wymagań

45

analiza i przygotowanie danych

60

projektowanie

90

programowanie

110

testowanie

30

poprawa projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
380

ECTS
15.0
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Liczba godzin
15

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybór tematu mieszczącego się w obrębie: szeroko pojętych problemów kultury i
sztuki, zaawansowanych narzędzi, służących do tworzenia serwisów
internetowych, komunikacji wizualnej przy tworzeniu stron internetowych, szeroko
rozumianych usług świadczonych za pomocą aplikacji internetowych. Temat
proponuje student, ale zatwierdza promotor. Jeśli student nie jest w stanie
zaproponować tematu, wówczas wybiera jeden z tematów zaproponowanych
przez promotora.

W1, K2

2.

Przygotowanie specyﬁkacji serwisu dyplomowego, Specyﬁkacja podlega
zatwierdzeniu przez prowadzącego seminarium.

W1, U1, U2, U4, K1

3.

Przygotowanie interakcyjnego serwisu internetowego współpracującego z bazą
danych.

W1, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

4.

Przygotowanie dokumentacji serwisu.

W1

5.

Konsultacje.

W1, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metoda projektów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przygotowanie poprawnie działającego oprogramowania zgodnie
ze specyﬁkacją, przygotowanie dokumentacji oprogramowania.
zaliczenie na ocenę, projekt
Do uzyskania zaliczenia z Projektu dyplomowego niezbędne jest
uzyskanie zaliczenia z Seminarium dyplomowego w semestrze 6.
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