
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 
 
 
 
 
 

 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE (PRwI) – WARSZTATY 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY 

3. STUDIA 

4. CELPRZEDMIOTU 

 zapoznanie studenta ze współczesnymi technikami public relations wInternecie. 

 wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu public relations w Internecie na przykładzie 
poszczególnych problemów z zakresu nowych zjawisk komunikacji społecznej i modelu 
przestrzeni medialnej wInternecie; 

 rozwój komunikacji i zmiany społecznej wywołany przez nowe zjawiska komunikacji i 
zmianę modelu przestrzenimedialnej. 

 Zapoznanie z metodami korzystania z mediów społecznościowych, blogów, serwisów 
wideo, aplikacji do obróbki i publikacji zdjęć oraz elektronicznych baz wiedzy w zakresie 
publicrelations. 

 student powinien rozpoznawać i rozróżniać narzędzia public relations w Internecie oraz 
prawidłowo wybierać je do własnychzadań. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę zzakresu: 

 komunikacjispołecznej. 

B. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać umiejętności i kompetencje społeczne z 
zakresu: 

 komunikacjispołecznej. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I stacjonarny polski fakultatywny 
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6. EFEKTYKSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 

B. Umiejętności 

C. Kompetencje 

 
K_K05 ma świadomość wagi public relations w Internecie w kształtowaniu więzi 

społecznych na poziomie lokalnym iglobalnym 

K_K10 potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań warsztatowych z zakresu 
public relations w Internecie. 

K_K12 efektywnie organizuje własną pracę, potrafi określić priorytety służące realizacji 
zadań warsztatowych. 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

ćwiczenia liczba 
godzin 

 

ĆW1 – Strategie PR w Internecie. 2 
 

ĆW2 – Internet i media społecznościowe jako narzędzie komunikacji w public relations 2 
 

ĆW3 – Witryna internetowa jako narzędzie public relations. 2 
 

ĆW4 – Organizacja internetowego biura public relations. 2 
 

ĆW5 – Tworzenie komunikatu prasowego w Internecie. 2 
 

ĆW6 – Organizacja firmy public relations w Internecie. 2 
 

 

K_W02 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie public relations w Internecie. 

K_W03 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie pokrewnych nauk społecznych: 
socjologii, komunikowania społecznego, mediów społecznościowych, Internetu i 
mediów cyfrowych. 

K_W06 opisuje wybrane metody public relations w Internecie z ukierunkowana na ich 
praktyczne zastosowanie w mediach społecznościowych, blogach, serwisach wideo, 
aplikacjach do obróbki i publikacji zdjęć oraz w elektronicznych bazach danych. 

 

K_U02 wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i dokumentuje informacje związane z metodami 
public relations w Internecie. 

K_U07 pod kierunkiem opiekuna prowadzi prace warsztatowe w zakresie public relations w 
Internecie. 

K_U10 potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur, praktyk do realizacji zadań 
warsztatowych. 
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ĆW7 – Monitorowanie mediówon---line 2  

ĆW8 – Pozycjonowanie witryny public relations. 2 
 

ĆW9 – Praca z grupami dyskusyjnymi online. 2 
 

ĆW10 – Internetowe narzędzia komunikacji. 2 
 

ĆW11 – Media społecznościowe w public relations. 2 
 

ĆW12 – Tworzenie blogów i mikroblogów w public relations. 2 
 

ĆW13 – Tworzenie serwisów wideo w public relations. 2 
 

ĆW14 – Tworzenie baz danych w public relations. 2 
 

ĆW15–Internetowy savoir---vivre. 2 
 

SUMA GODZIN 30 
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8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

metody problemowe, metody aktywizujące, metody eksponujące 

teksty źródłowe, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor z ekranem LCD, filmy, programy 
multimedialne, przekazy internetowe, e---booki itp. 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

ćwiczenia 

zaliczenie na ocenę 

10. FORMY ZALICZENIA 

ćwiczenia 

zaliczenie ustne i pisemne 

11. SPOSOBY OCENY 

ćwiczenia 

Zaliczenie jest średnią ocen otrzymanych za wykonanie praktycznego zadania. 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
na studiach stacjonarnych 

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 h. (30 ćw.)  

Czytanie i analiza wskazanej 
literatury 

30 h.  

Wykonanie określonych zadań 
praktycznych 

30 h.  

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW 
ECTS DLA PRZEDMIOTU 

3  

13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

1. Ali M., Marketing i public relations w małej firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice2009. 

2. Andrzejewski P., Kot W., Media Relations. Budowanie wizerunku firmy, Poltext, Warszawa 
2002. 

3. Budzyński W., Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa2003. 

4. Smektała T., Public Relations w Internecie, Wydawnictwo Astrum, Wrocław2005. 
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5. Szyfter J. P., Public Relations w Internecie, Wydawnictwo Helion, Gliwice2005. 

6. Święćkowska T., Public relations a demokracja, Warszawa2008. 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Black S., Public Relations, Kraków1999. 

2. Black S., Public Relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków2005. 

3. Davis A., Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa2007. 

4. Olivier S., Strategie Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa2005. 

5. Wójcik K., PR od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa2001. 

6. Żbikowska A., Public relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa2005. 



 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 
 
 
 
 
 

 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

MEDIA RELATIONS W INTERNECIE (MRwI) – WARSZTATY 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY 

3. STUDIA 

4. CELPRZEDMIOTU 

 zapoznanie studenta ze współczesnymi technikami media relations wInternecie. 

 wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu media relations w Internecie na przykładzie 
poszczególnych problemów z zakresu nowych zjawisk komunikacji społecznej i modelu 
przestrzeni medialnej wInternecie; 

 rozwój komunikacji i zmiany społecznej wywołany przez nowe zjawiska komunikacji i zmianę 
modelu przestrzenimedialnej. 

 zapoznanie z metodami korzystania z mediów społecznościowych, blogów, serwisów wideo, 
aplikacji do obróbki i publikacji zdjęć oraz elektronicznych baz wiedzy w zakresie media 
relations. 

 student powinien rozpoznawać i rozróżniać narzędzia media relations w Internecie oraz 
prawidłowo wybierać je do własnychzadań. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę zzakresu: 

 wiedza omediach 

 komunikacjispołecznej. 

B. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać umiejętności i kompetencje społeczne z 
zakresu: 

 wiedza omediach 

 komunikacjispołecznej. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I Stacjonarny 

 

polski fakultatywny 
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6. EFEKTYKSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 

B. Umiejętności 

C. Kompetencje 

 
K_K05 Ma świadomość wagi media relations w Internecie w kształtowaniu więzi 

społecznych na poziomie lokalnym iglobalnym 

K_K10 potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań warsztatowych z zakresu 
media relations w Internecie. 

K_K12 efektywnie organizuje własną pracę, potrafi określić priorytety służące realizacji 
zadań warsztatowych. 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

ćwiczenia liczba 
godzin 

 

ĆW1 – Strategie MR w Internecie. 2 
 

ĆW2 – Internet i media społecznościowe jako narzędzie komunikacji w media relations 2 
 

ĆW3 – Witryna internetowa jako narzędzie media relations. 2 
 

ĆW4 – Organizacja internetowego biura media relations. 2 
 

ĆW5 – Tworzenie komunikatu prasowego w Internecie. 2 
 

ĆW6 – Organizacja firmy media relations w Internecie. 2 
 

 

K_W02 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie media relations w Internecie. 

K_W03 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie pokrewnych nauk społecznych: 
socjologii, komunikowania społecznego, mediów społecznościowych, Internetu i 
mediów cyfrowych. 

K_W06 opisuje wybrane metody media relations w Internecie z ukierunkowana na ich 
praktyczne zastosowanie w mediach społecznościowych, blogach, serwisach wideo, 
aplikacjach do obróbki i publikacji zdjęć oraz w elektronicznych bazach danych. 

 

K_U02 wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i dokumentuje informacje związane z metodami 
media relations w Internecie. 

K_U07 pod kierunkiem opiekuna prowadzi prace warsztatowe w zakresie media relations w 
Internecie. 

K_U10 potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur, praktyk do realizacji zadań 
warsztatowych. 
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ĆW7 – Monitorowanie mediówon---line 2  

ĆW8 – Pozycjonowanie witryny media relations. 2 
 

ĆW9 – Praca z grupami dyskusyjnymi online. 2 
 

ĆW10 – Internetowe narzędzia komunikacji. 2 
 

ĆW11 – Media społecznościowe w media relations. 2 
 

ĆW12 – Tworzenie blogów i mikroblogów w media relations. 2 
 

ĆW13 – Tworzenie serwisów wideo w media relations. 2 
 

ĆW14 – Tworzenie baz danych w media relations. 2 
 

ĆW15–Internetowy savoir---vivre. 2 
 

SUMA GODZIN 30 
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8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

metody problemowe, metody aktywizujące, metody eksponujące 

teksty źródłowe, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor z ekranem LCD, filmy, programy 
multimedialne, przekazy internetowe, e---booki itp. 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

ćwiczenia 

zaliczenie na ocenę 

10. FORMY ZALICZENIA 

ćwiczenia 

zaliczenie ustne i pisemne 

11. SPOSOBY OCENY 

ćwiczenia 

Zaliczenie jest średnią z ocen otrzymanych za wykonanie praktycznych zadań. 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
na studiach stacjonarnych 

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 h. (30 ćw.)  

Czytanie i analiza wskazanej 
literatury 

30 h.  

Wykonanie określonych zadań 
praktycznych 

30 h.  

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW 
ECTS DLA PRZEDMIOTU 

3  

13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

1. Andrzejewski P., Kot W., Media relations. Budowanie reputacji firmy, Wydawnictwo Poltext, 
Warszwa2002. 

2. Andrzejewski P., Kot W., Medialne public relations, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 
2006. 

3. Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa2007. 
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B. Literatura uzupełniająca 

1. Ali M., Marketing i public relations w małej firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice2009. 

2. Andrzejewski P., Kot W., Media Relations. Budowanie wizerunku firmy, Poltext, Warszawa 
2002. 

3. Budzyński W., Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa2003. 

4. Smektała T., Public Relations w Internecie, Wydawnictwo Astrum, Wrocław2005. 

5. Szyfter J. P., Public Relations w Internecie, Wydawnictwo Helion, Gliwice2005. 

6. Święćkowska T., Public relations a demokracja, Warszawa2008. 



 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 
 
 
 
 
 

 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

REKLAMA W INTERNECIE (RwI) – WARSZTATY 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY 

3. STUDIA 

4. CELPRZEDMIOTU 

 zapoznanie studenta ze współczesnymi technikami reklamy wInternecie. 

 wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu reklamy w Internecie na przykładzie organizacji 
kampanii reklamowej wInternecie; 

 rozwój komunikacji i zmiany społecznej wywołany przez nowe zjawiska komunikacji i 
zmianę modelu przestrzenimedialnej. 

 zapoznanie z metodami korzystania z mediów społecznościowych, blogów, serwisów 
wideo, aplikacji do obróbki i publikacji zdjęć oraz elektronicznych baz wiedzy w zakresie 
różnych form reklamy wInternecie. 

 student powinien rozpoznawać i rozróżniać narzędzia reklamy w Internecie oraz 
prawidłowo wybierać je do własnychzadań. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę zzakresu: 

 komunikacjispołecznej. 

B. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać umiejętności i kompetencje społeczne z 
zakresu: 

 komunikacjispołecznej. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I stacjonarny polski fakultatywny 
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6. EFEKTYKSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 

B. Umiejętności 

C. Kompetencje 

 
K_K05 Ma świadomość wagi reklamy w Internecie w kształtowaniu więzi społecznych na 

poziomie lokalnym i globalnym 

K_K10 potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań warsztatowych z zakresu 
reklamy w Internecie. 

K_K12 efektywnie organizuje własną pracę, potrafi określić priorytety służące realizacji 
zadań warsztatowych. 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

ćwiczenia liczba 
godzin 

 

ĆW1 – Strategie reklamy w Internecie. 2 
 

ĆW2 – Witryna internetowa jako narzędzie reklamy. 2 
 

ĆW3 – Organizacja internetowego biura reklamy. 2 
 

ĆW4 – Tworzenie komunikatu reklamowego w Internecie. 2 
 

ĆW5 – Organizacja firmy reklamowej w Internecie. 2 
 

ĆW6 – Organizacja kampanii reklamowej w Internecie. 2 
 

 

K_W02 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie reklamy w Internecie. 

K_W03 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie pokrewnych nauk społecznych: 
socjologii, komunikowania społecznego, mediów społecznościowych, Internetu i 
mediów cyfrowych. 

K_W06 opisuje wybrane metody reklamy w Internecie z ukierunkowana na ich praktyczne 
zastosowanie w mediach społecznościowych, blogach, serwisach  wideo, 
aplikacjach do obróbki i publikacji zdjęć oraz w elektronicznych bazach danych. 

 

K_U02 wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i dokumentuje informacje związane z metodami 
reklamy w Internecie. 

K_U07 pod kierunkiem opiekuna prowadzi prace warsztatowe w zakresie reklamy w 
Internecie. 

K_U10 potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur, praktyk do realizacji zadań 
warsztatowych. 
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ĆW7 – Pozycjonowanie witryny reklamowej. 2  

ĆW8 –Internetowe narzędzia komunikacji w reklamie. 1 
 

SUMA GODZIN 15 
 

 

8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

metody problemowe, metody aktywizujące, metody eksponujące 

teksty źródłowe, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor z ekranem LCD, filmy, programy 
multimedialne, przekazy internetowe, e---booki itp. 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

ćwiczenia 

zaliczenie na ocenę 

10. FORMY ZALICZENIA 

ćwiczenia 

zaliczenie ustne i pisemne 

11. SPOSOBY OCENY 

ćwiczenia 

Zaliczenie jest średnią ocen otrzymanych za wykonanie praktycznego zadania. 

 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
na studiach stacjonarnych 

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 h. (15 ćw.)  

Czytanie i analiza wskazanej 
literatury 

15 h  

Wykonanie określonych zadań 
praktycznych 

30 h.  

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW 
ECTS DLA PRZEDMIOTU 

2  
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13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

1. Leśniewska A., Reklama internetowa, Wydawnictwo OnePress, Gliwice2006. 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Kosiński A., Reklama w Internecie– praktycznyporadnik, e---book. 



 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 
 
 
 
 
 

 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

REKLAMA INTERNETOWA (RI) – WARSZTATY 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY 

3. STUDIA 

4. CELPRZEDMIOTU 

 zapoznanie studenta ze współczesnymi technikami reklamyinternetowej. 

 wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu reklamy internetowej na przykładzie organizacji 
kampanii reklamowejinternetowej; 

 rozwój komunikacji i zmiany społecznej wywołany przez nowe zjawiska komunikacji i 
zmianę modelu przestrzenimedialnej. 

 zapoznanie z metodami korzystania z mediów społecznościowych, blogów, serwisów 
wideo, aplikacji do obróbki i publikacji zdjęć oraz elektronicznych baz wiedzy w zakresie 
różnych form reklamyinternetowej. 

 student powinien rozpoznawać i rozróżniać narzędzia reklamy w Internecie oraz 
prawidłowo wybierać je do własnychzadań. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę zzakresu: 

 komunikacjispołecznej. 

B. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać umiejętności i kompetencje społeczne z 
zakresu: 

 komunikacjispołecznej. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I stacjonarny polski fakultatywny 
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6. EFEKTYKSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 

B. Umiejętności 

C. Kompetencje 

 
K_K05 Ma świadomość wagi reklamy internetowej w kształtowaniu więzi społecznych na 

poziomie lokalnym i globalnym 

K_K10 potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań warsztatowych z zakresu 
reklamy internetowej. 

K_K12 efektywnie organizuje własną pracę, potrafi określić priorytety służące realizacji 
zadań warsztatowych. 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

ćwiczenia liczba 
godzin 

 

ĆW1 – Strategie reklamy w Internecie. 2 
 

ĆW2 – Witryna internetowa jako narzędzie reklamy. 2 
 

ĆW3 – Organizacja internetowego biura reklamy. 2 
 

ĆW4 – Tworzenie komunikatu reklamowego w Internecie. 2 
 

ĆW5 – Organizacja firmy reklamowej w Internecie. 2 
 

ĆW6 – Organizacja kampanii reklamowej w Internecie. 2 
 

 

K_W02 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie reklamy internetowej. 

K_W03 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie pokrewnych nauk społecznych: 
socjologii, komunikowania społecznego, mediów społecznościowych, Internetu i 
mediów cyfrowych. 

K_W06 opisuje wybrane metody reklamy internetowej z ukierunkowana na ich praktyczne 
zastosowanie w mediach społecznościowych, blogach, serwisach  wideo, 
aplikacjach do obróbki i publikacji zdjęć oraz w elektronicznych bazach danych. 

 

K_U02 wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i dokumentuje informacje związane z metodami 
reklamy internetowej. 

K_U07 pod kierunkiem 
internetowej. 

opiekuna prowadzi prace warsztatowe w zakresie reklamy 

K_U10 potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur, praktyk do realizacji zadań 
warsztatowych. 
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ĆW7 – Pozycjonowanie witryny reklamowej. 2  

ĆW8 –Internetowe narzędzia komunikacji w reklamie. 1 
 

SUMA GODZIN 15 
 

 

8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

metody problemowe, metody aktywizujące, metody eksponujące 

teksty źródłowe, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor z ekranem LCD, filmy, programy 
multimedialne, przekazy internetowe, e---booki itp. 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

ćwiczenia 

zaliczenie na ocenę 

10. FORMY ZALICZENIA 

ćwiczenia 

zaliczenie ustne i pisemne 

11. SPOSOBY OCENY 

ćwiczenia 

Zaliczenie jest średnią ocen otrzymanych za wykonanie praktycznego zadania. 

 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
na studiach stacjonarnych 

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 h. (15 ćw.)  

Czytanie i analiza wskazanej literatury 15 h.  

Wykonanie określonych zadań 
praktycznych 

30 h.  

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW 
ECTS DLA PRZEDMIOTU 

2  



4  

13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

1. Leśniewska A., Reklama internetowa, Wydawnictwo OnePress, Gliwice2006. 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Kosiński A., Reklama w Internecie– praktycznyporadnik, e---book. 



 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 
 
 
 
 
 

 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

WIRTUALNE GRY SPOŁECZNOŚCIOWE (WGS) – PROJEKT 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY 

3. STUDIA 

4. CELPRZEDMIOTU 

 zapoznanie studenta ze współczesnymi modelami wirtualnych gierspołecznościowych. 

 wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu wirtualnych gierspołecznosciowych; 

 rozwój komunikacji i zmiany społecznej wywołany przez nowe zjawiska komunikacji i zmianę 
modelu przestrzenimedialnej. 

 zapoznanie z metodami korzystania z mediów społecznościowych, blogów, serwisów wideo, 
aplikacji do obróbki i publikacji zdjęć oraz elektronicznych baz wiedzy w zakresie różnych 
form gierwirtualnych. 

 student powinien rozpoznawać i rozróżniać narzędzia wirtualnych gier społecznościowych 
oraz prawidłowo wybierać je do własnychzadań. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę zzakresu: 

 komunikacjispołecznej. 

B. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać umiejętności i kompetencje społeczne z 
zakresu: 

 komunikacjispołecznej. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I stacjonarny polski fakultatywny 
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6. EFEKTYKSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 

B. Umiejętności 

C. Kompetencje 

 
K_K05 Ma świadomość wagi wirtualnych gier społecznościowych w kształtowaniu więzi 

społecznych na poziomie lokalnym i globalnym 

K_K10 potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań warsztatowych z zakresu 
wirtualnych gier społecznościowych. 

K_K12 efektywnie organizuje własną pracę, potrafi określić priorytety służące realizacji 
zadań warsztatowych. 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

ćwiczenia liczba 
godzin 

 

ĆW1 – Strategie wirtualnych gier społecznościowych. 2 
 

ĆW2 – Gry wirtualne w mediach społecznościowych. 2 
 

ĆW3 – Gry wirtualne na Fecebooku. 2 
 

ĆW4 – Gry wirtualne na Second Life. 2 
 

ĆW5 – Gry wirtualne na You Tube. 2 
 

ĆW6 – Gry wirtualne na blogach internetowych. 2 
 

 

K_W02 ma uporządkowaną 
społecznościowych. 

i podstawową wiedzę w zakresie wirtualnych gier 

K_W03 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie pokrewnych nauk społecznych: 
socjologii, komunikowania społecznego, mediów społecznościowych, Internetu i 
mediów cyfrowych. 

K_W06 opisuje wybrane metody wirtualnych gier z ukierunkowana na ich praktyczne 
zastosowanie w mediach społecznościowych, blogach, serwisach  wideo, 
aplikacjach do obróbki i publikacji zdjęć oraz w elektronicznych bazach danych. 

 

K_U02 wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i dokumentuje informacje związane z wirtualnymi 
grami społecznościowymi. 

K_U07 pod kierunkiem opiekuna prowadzi prace warsztatowe w zakresie wirtualnych gier 
społecznościowych. 

K_U10 potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur, praktyk do realizacji zadań 
warsztatowych. 
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ĆW7 – Wirtualne światy gier (Word of Warcaft). 2  

ĆW8 – Wirtualne gry społecznościowe 3D. 1 
 

SUMA GODZIN 15 
 

 

8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

metody problemowe, metody aktywizujące, metody eksponujące 

teksty źródłowe, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor z ekranem LCD, filmy, programy 
multimedialne, przekazy internetowe, e---booki itp. 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

ćwiczenia 

zaliczenie na ocenę 

10. FORMY ZALICZENIA 

ćwiczenia 

zaliczenie ustne i pisemne 

11. SPOSOBY OCENY 

ćwiczenia 

Zaliczenie jest oceną otrzymaną za wykonanie praktycznego projektu. 

 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
na studiach stacjonarnych 

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 h. (15 ćw.)  

Wykonanie projektu. 15 h.  

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW 
ECTS DLA PRZEDMIOTU 

1  



4  

13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

1. Filiciak M., Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Wydawnictwa Akademickie i 
Profesjonalne, Warszawa2006. 

2. Filiciak M. (red.), Światy z pikseli. Antologia studiów nad grami komputerowymi, 
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii społecznej, Warszawa2010. 

3. Filiciak M., Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa2006. 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Mańkowski P., Cyfrowe marzenie. Historia gier komputerowych i wideo, Wydawnictwo „Trio”, 
Warszawa 2010. 



 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 
 
 
 
 
 

 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

GRY SPOŁECZNOŚCIOWE W INTERNECIE (GSwI) – PROJEKT 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY 

3. STUDIA 

4. CELPRZEDMIOTU 

 zapoznanie studenta ze współczesnymi modelami gier społecznościowych wInternecie. 

 wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu gier społecznościowych wInternecie; 

 rozwój komunikacji i zmiany społecznej wywołany przez nowe zjawiska komunikacji i zmianę 
modelu przestrzenimedialnej. 

 zapoznanie z metodami korzystania z mediów społecznościowych, blogów, serwisów wideo, 
aplikacji do obróbki i publikacji zdjęć oraz elektronicznych baz wiedzy w zakresie różnych 
form gierinternetowych. 

 student powinien rozpoznawać i rozróżniać narzędzia gier społecznościowych w Internecie 
oraz prawidłowo wybierać je do własnychzadań. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę zzakresu: 

 komunikacjispołecznej. 

B. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać umiejętności i kompetencje społeczne z 
zakresu: 

 komunikacjispołecznej. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I stacjonarny  polski fakultatywny 
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6. EFEKTYKSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 

B. Umiejętności 

C. Kompetencje 

 
K_K05 Ma świadomość wagi gier społecznościowych w Internecie w kształtowaniu więzi 

społecznych na poziomie lokalnym i globalnym 

K_K10 potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań warsztatowych z zakresu gier 
społecznościowych w Internecie. 

K_K12 efektywnie organizuje własną pracę, potrafi określić priorytety służące realizacji 
zadań warsztatowych. 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

ćwiczenia liczba 
godzin 

 

ĆW1 – Strategie gier społecznościowych w Internecie. 2 
 

ĆW2 – Gry internetowe w mediach społecznościowych. 2 
 

ĆW3 – Gry internetowe na Fecebooku. 2 
 

ĆW4 – Gry internetowe na Second Life. 2 
 

ĆW5 – Gry internetowe na You Tube. 2 
 

ĆW6 – Gry internetowe na blogach internetowych. 2 
 

 

K_W02 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie gier społecznościowych w 
Internecie. 

K_W03 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie pokrewnych nauk społecznych: 
socjologii, komunikowania społecznego, mediów społecznościowych, Internetu i 
mediów cyfrowych. 

K_W06 opisuje wybrane metody gier w Internecie z ukierunkowana na ich praktyczne 
zastosowanie w mediach społecznościowych, blogach, serwisach  wideo, 
aplikacjach do obróbki i publikacji zdjęć oraz w elektronicznych bazach danych. 

 

K_U02 wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i dokumentuje informacje związane z grami 
społecznościowymi w Internecie. 

K_U07 pod kierunkiem opiekuna prowadzi prace warsztatowe w zakresie gier 
społecznościowych wInternecie. 

K_U10 potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur, praktyk do realizacji zadań 
warsztatowych. 
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ĆW7 – Internetowy świat gier (Word of Warcaft). 2  

ĆW8 – Internetowe gry społecznościowe 3D. 1 
 

SUMA GODZIN 15 
 

 

8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

metody problemowe, metody aktywizujące, metody eksponujące 

teksty źródłowe, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor z ekranem LCD, filmy, programy 
multimedialne, przekazy internetowe, e---booki itp. 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

ćwiczenia 

zaliczenie na ocenę 

10. FORMY ZALICZENIA 

ćwiczenia 

zaliczenie ustne i pisemne 

11. SPOSOBY OCENY 

ćwiczenia 

Zaliczenie jest oceną otrzymaną za wykonanie praktycznego projektu. 

 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności na 
studiach stacjonarnych 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 h. (15 ćw.) 

Wykonanie projektu. 15 h. 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW 
ECTS DLA PRZEDMIOTU 

1 



4  

13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

1. Filiciak M., Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Wydawnictwa Akademickie i 
Profesjonalne, Warszawa2006. 

2. Filiciak M. (red.), Światy z pikseli. Antologia studiów nad grami komputerowymi, 
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii społecznej, Warszawa2010. 

3. Filiciak M., Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa2006. 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Mańkowski P., Cyfrowe marzenie. Historia gier komputerowych i wideo, Wydawnictwo „Trio”, 
Warszawa 2010. 
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 
 
 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

Socjologia mediów 

2.   NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

Instytut Humanistyczny 

3.STUDIA 

4. CEL PRZEDMIOTU Podstawowym celem zajęć jest przedstawienie ewolucji mediów masowych oraz 

ich analizy z perspektywy teorii komunikacji, badań nad instytucjami mediów i nad ich odbiorcami – 

publicznością. Problematyka zajęć obejmuje wprowadzenie do teorii komunikacji oraz do komunikacji 

masowej, analizę technologii komunikacji (m.in. prasy, radia, telewizji), problematykę rynku mediów    

i jego  relacji  z   tzw.  mediami   publicznymi,   perspektywy  analizy  nowych   mediów,   związanych 

z technologiami cyfrowymi oraz mobilnymi, a także badań nadpublicznością. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Student powinien posiadać wiedzę z obszaru komunikacji społecznej, masowej, międzykulturowej, 

międzynarodowej oraz podstawsocjologii. 

 

6. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

Nowe Media I stacjonarny polski do wyboru 

 

K_ W01 Ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu nauk artystycznych, estetycznych, 

filozoficznych, historycznych, językowych oraz nauk społecznych zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w sferze działalności kulturalnej i medialnej. 

K_W03 Zna elementarną terminologię z zakresu mediów (Internet, prasa, radio, telewizja). 

K_w04 Ma podstawową wiedzę o powstaniu i ewolucji systemu medialnego w  Polsce, Europie   

iświecie. 
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B. Umiejętności 

 
C. Kompetencje 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

Ćwiczenia 
Liczba 

godzin 

Ćw1 – Społeczeństwo informacyjne i jego problemy: demokratyzacja, zróżnicowania 

i nierówności, problem zalewu informacji. 
4 

Ćw2 – Koncepcje społeczeństwa sieciowego. Komunikowanie społeczne: uwarunkowania, 

bariery, zakłócenia, „filtry”. 
4 

Ćw3 – Komunikowanie społeczne: stereotypy, mity, manipulacja. Kultura mediów masowych. 

Kultura pisma a kultura audiowizualna. 
4 

Ćw4 – Prasa: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Książka i czytelnictwo: stan obecny 

i perspektywy na przyszłość. 
4 

Ćw5–Fotografia.Film.Telewizja.Reklama(wtymreklamaspołeczna). Sztukawideo. 

Komputer. Internet. Dawne i nowe media a przemiany charakteru uczestnictwa w kulturze. 
 

4 

Ćw6 – Internet a więzi społeczne. Internet a problemy tożsamości. Internet a kultura 

popularna i tzw. nowa twórczość ludowa. Internet a nowy styl pracy. 
 

4 

Ćw7 – Internet i jego oddziaływanie w życiu codziennym. Internet a polityka. Internet jako 

nowe dobro wspólne. Integrująca i wykluczająca rola mediów. 
 

4 

Ćw8 – Badania Internetu i jego użytkowników. Telefon komórkowy i jego społeczne aspekty. 
 

 

 
 

 

 

K_U01 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i dokumentuje informacje związane 

z kulturą i mediami z wykorzystaniem różnych technik ich pozyskiwania. 

K_U02 Samodzielnie zdobywa i interpretuje wiedzę związaną ze studiowanymi dziedzinami 

nauki. 

K_U13 Porozumiewa się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik. 

 

K_K01 Potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role, efektywnie organizuje 

własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania. 

K_K04 Potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy. 

K_K09 Ma świadomość znaczenia mediów w wymiarze lokalnym i globalnym. 
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Media jako wyzwanie edukacyjne 2 

SUMA GODZIN 30 

 
8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie ćwiczeń. Projekty własne studentów z zakresu tematyki 

Socjologii mediów. Zajęcia praktyczne – moderowanie dyskusji. 

9.  SPOSÓB ZALICZENIA 

Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę 

 

10.  FORMY ZALICZENIA 

Ćwiczenia 

Praca własna i w grupach, oceny cząstkowe. 

11.  SPOSOBY OCENY 

Ćwiczenia 

Zaliczenie ustne 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄSTUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
(studia stacjonarne) 

  

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30  

Godziny konsultacji z naucz. 30  

Praca własna studenta: 
czytanie literatury przedmiotu, 
przygotowanie ćwiczeń. 

40  

Praca końcowa 20  

Suma godzin 120  

SUMARYCZNA LICZBA 
PUNKTOW ECTS 
DLA PRZEDMIOTU: 

 

4 
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13. WYKAZLITERATURY 

A. Literatura wymagana : 

M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007 

M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, PWN, Warszawa 2008 

M. Hopfinger, Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, Oficyna Naukowa, 

Warszawa 2002 

B. Literaturauzupełniająca: 

A. Czajkowska, Internetholizm, w:W cyberprzestrzeni, pod red.  Wiesława  Godzica,  Rabid,  

Kraków1999 

J. Hofmoki, Internet jako nowe dobro wspólne., WAiP, Warszawa 2009 

Ł. Joniak, (red.), Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. WAiP 

Warszawa 2006 

 
H. Jenkis, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, WAiP, Warszawa 2007 

N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, PIW, Warszawa 1995 



 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 
 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 
 
 
 
 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 
REKLAMA RADIOWA I TELEWIZYJNA (RRiT) – WARSZTATY 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 
INSTYTUT HUMANISTYCZNY 

3. STUDIA 

4. CEL PRZEDMIOTU 
 zapoznanie studenta ze współczesnymi technikami reklamy radiowej i telewizyjnej. 
 wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu reklamy radiowej i telewizyjnej na przykładzie 

organizacji kampanii reklamowej w radiu i telewizji. 
 rozwój komunikacji radiowej i telewizyjnej i zmiany społecznej wywołany przez zjawiska 

związane z reklamą. 
 zapoznanie z metodami reklamy radiowej i telewizyjnej. 
 student powinien rozpoznawać i rozróżniać narzędzia reklamy radiowej i telewizyjnej oraz 

prawidłowo wybierać je do własnych zadań. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 
A. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu: 
 reklamy i marketingu. 

B. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać umiejętności i kompetencje społeczne z 
zakresu: 

 reklamy i marketingu. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I Stacjonarny 

 

polski obligatoryjny 
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6. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 
 

K_W02 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie reklamy
 radiowej i telewizyjnej. 

K_W15 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia kampanii 
reklamowej w radiu i telewizji i kształtowania wizerunku w tych mediach masowych. 

 
 
 
 

B. Umiejętności 
 

K_U01 Samodzielnie zdobywa i interpretuje wiedzę związaną z reklamą radiową i telewizyjną. 

K_U10 potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur, praktyk do realizacji zadań 
warsztatowych. 

 

C. Kompetencje 
 
K_K05 Ma świadomość wagi reklamy radiowej i telewizyjnej w kształtowaniu więzi społecznych  
na poziomie lokalnym i globalnym 
 
K_K10 potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań warsztatowych z zakresu reklamy  
radiowej i telwizyjnej. 
 
K_K12 efektywnie organizuje własną pracę, potrafi określić priorytety służące realizacji zadań  
warsztatowych. 

 
7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

 
ćwiczenia liczba godzin 

ĆW1 – Strategie reklamy radiowej i telewizyjnej. 2 

ĆW2 – Gatunki reklamy radiowej i telewizyjnej. 2 

ĆW3 – Aspekty werbalne w reklamie radiowej. 2 

ĆW4 – Aspekty werbalne w reklamie telewizyjnej. 2 

ĆW5 – Komunikacja niewerbalna w reklamie telewizyjnej. 2 

ĆW6 – Tworzenie sloganu reklamowego w radiu. 2 

ĆW7 – Tworzenie sloganu reklamowego w telewizji. 2 

ĆW8 – Reklama polityczna w radiu i telewizji. 2 

ĆW9 – Reklama społeczna w radiu i telewizji. 
 

 

2 
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ĆW10 – Kampanie reklamowe w radiu. 2  

ĆW11 – Kampanie reklamowe w telewizji. 2  

ĆW12 – Organizacja promocji reklamowej w radiu. 2  

ĆW13 – Organizacja promocji reklamowej w telewizji. 2  

ĆW13 – Mechanizmy reklamy radiowej i telewizyjnej. 2  

ĆW15 – Psychologiczne mechanizmy reklamy radiowej i telewizyjnej. 2  

SUMA GODZIN 30  

 
8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

metody problemowe, metody aktywizujące, metody eksponująceteksty źródłowe, rzutnik multimedialny, 
laptop, telewizor z ekranem LCD, filmy, program multimedialne, przekazy internetowe, e-booki itp. 



4  

9. SPOSÓB ZALICZENIA 
 
 
         ćwiczenia 
         zaliczenie na ocenę 

10. FORMY ZALICZENIA 
 
 
         ćwiczenia 
        zaliczenie ustne i pisemne 

11. SPOSOBY OCENY 
 
 
         ćwiczenia 
        Zaliczenie jest średnią ocen otrzymanych za wykonanie praktycznego zadania. 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
na studiach stacjonarnych 

  

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 h. (30 w.)   

Czytanie wskazanej literatury 30 h.   

Analiza wskazanej literatury 30 h.   

Wykonanie określonych zadań 
praktycznych 

30 h.   

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS 
DLA PRZEDMIOTU 

4   

A. WYKAZ LITERATURY 
B. Literatura wymagana 
1. Adamik–Szysiak M., Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005–2010, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej–Curie, Lublin 2012. 
2. Cwalina W., Telewizyjna reklama polityczna, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000. 
3. Czarnecki A., Korsak R., Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2001. 
4. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2003. 
5. Grzegorczyk A., Reklama telewizyjna, Instytut Promocji, Warszawa 1999 
6. Wojtaszek A., Rozszyfrowując reklamy radiowe – perspektywa pragmatyczna, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002. 
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B. Literatura uzupełniająca 
1. Boyd A., Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2008. 
2. Falkowski A., Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama,

 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002. 
3. Kochan M., Slogany w reklamie i w polityce, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002. 



 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 
 
 

 
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 

 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

Marketing 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

Instytut Humanistyczny 

3. STUDIA 

 

4. CEL PRZEDMIOTU 

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami marketingu, badaniem i analizą rynku, opracowaniem 
strategii marketingowej, planowaniem działań marketingowych, tworzeniem marki ze szczególnym 
uwzględnieniem rynku medialnego. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. znajomość podstawowych terminów z zakresureklamy. 

B. umiejętność semiotycznej analizy komunikatów reklamowych. 

6. EFEKTYKSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 

K_W15 Student ma podstawową wiedzę z zakresu marketingu: relacji między marketingiem a re- 
klamą i marką, metod i technik badania rynku, tworzenia bazyklientów. 

B. Umiejętności 

 K_U01 Student posiada umiejętności w zakresie pozyskania i analizy informacji dotyczących ryn- 
ku dla wybranego produktu (usługi), ze wskazaniem na rynek medialny. 

K_U03 Student posiada umiejętność opracowania ogólnej strategii marketingowej dla wskazanego 
przedsiębiorstwa (produktu, usługi), ze wskazaniem na rynek medialny. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I stacjonarny polski fakultatywny 
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C. Kompetencje 

K_K04 Student rozumie potrzebę planowania i podejmowania nieszablonowych, twórczych dzia-  
łań w zakresie marketingu rozumianego jako analiza rynku pod kątem potrzeb potencjal- 
nych klientów i opracowania strategii ichzaspokajania. 

 

 
7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

Ćwiczenia Liczba 
godzin 

ĆW1 – Wprowadzenie: znaczenie pojęć marketing, reklama, promocja, marka oraz ich wza- 
jemne korelacje. Zarys historii reklamy (w XX w.: marketingu).. 

2 

ĆW2 – Marketing jako działania skierowane na sprzedaż produktu (usługi) na rynku. Różne 
pojęcia rynku: 

2 

ĆW3 – Badanie rynku jako zbieranie i analiza danych mająca na celu określenie 
aktualnych i potencjalnych tendencji (zachowań producentów i klientów) na określonym 
rynku. 

2 

ĆW4 – Pierwotne i wtórne źródła danych marketingowych. Podstawowe techniki badania 
docelowego rynku. 

4 

ĆW5 – Elementy analizy zachowań konsumentów (rynku) i tworzenie bazy klientów. 4 

ĆW6 – Strategia marketingowa jako długoterminowy cel przedsiębiorstwa w zakresie pro- 
dukcji i sprzedaży. 

4 

ĆW7 – Kompozycja (mieszkanka) marketingowa jako cztery podstawowe płaszczyzny mar- 
ketingu. 

4 

ĆW8 – Inne elementy które należy wziąć pod uwagę w strategii marketingowej 
(rozszerzenie kompozycji marketingowej do 7P). 

2 

ĆW9 – Kompozycja marketingowa jako 4C. 2 

ĆW10 – Pojęcia marki i brandingu. Kreowanie marki jako ważne zadanie marketingu. 4 

SUMA GODZIN 30 
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8. NARZĘDZIADYDAKTYCZNE 

 metody problemowe, metody aktywizujące, metodyeksponujące 

 teksty źródłowe, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor z ekranem LCD, programy telewi--- 
zyjne, filmy, słuchowiska radiowe, pokazy teatru telewizji, programy multimedialne, przekazy 
internetowe, e---booki itp. 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

 Ćwiczenia 

Zaliczenie z oceną 

10. FORMY ZALICZENIA 

 Ćwiczenia 

Zaliczenie z oceną 

11. SPOSOBY OCENY 

 
Ćwiczenia  

 
Kolokwiumsprawdzające wiedzę z zakresu e-marketingu przedstawionego na ćwiczeniach 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
(studia stacjonarne) 

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30  

Samodzielne zdobywanie wiedzy 15  

Przygotowanie się do zaliczenia 15  

SUMARYCZNA LICZBA PUNK- 
TÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 

2  

13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

1. Blythe J., Komunikacja marketingowa, Warszawa2002. 

2. Kotler Ph., Marketing, Warszawa2012. 

3. Pabian A., Promocja. Nowoczesne środki i formy, Warszawa2008. 
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B. Literaturauzupełniająca 

1. Chernatony J. de, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańsk2003. 

2. Edwards H., Day D., Kreowanie marek z pasją, Kraków2006. 

3. Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Kraków2006. 

4. Ries A. i Trout J., 22 niezmienne prawa marketingu, Warszawa2000. 



 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 
 
 

 
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 

 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

e-Marketing 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

Instytut Humanistyczny 

3. STUDIA 

 

4. CELPRZEDMIOTU 

 zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami marketingu wInternecie, 

 zapoznanie studentów z metodami badania i analizą rynku, opracowaniem strategii marketingowej 
wInternecie, 

 planowanie działań marketingowych wInternecie, 

 tworzenie marki ze szczególnym uwzględnieniem rynku medialnego wInternecie. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. znajomość podstawowych terminów z zakresu marketingu ireklamy. 

B. umiejętność semiotycznej analizy komunikatów reklamowych. 

6. EFEKTYKSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 

 K_W12 Student ma uporządkowaną i podstawową wiedzę z zakresu zarządzania nowymi mediami. 

K_W15 Student ma podstawową wiedzę z zakresu marketingu: relacji między marketingiem a re- 
klamą i marką, metod i technik badania rynku, tworzenia bazy klientów. 

B. Umiejętności 

 K_U01 Student samodzielnie zdobywa i interpretuje wiedzę związaną z marketingiem w Interne- 
cie. 

K_U03 Student posługuje się podstawowym aparatem pojęciowym z zakresu Internetu i posiada 
umiejętność opracowania ogólnej strategii marketingowej. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I stacjonarny polski fakultatywny 
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C. Kompetencje 

K_K04 Student ma świadomość znaczenia marketingu w Internecie w wymiarze lokalnym i glo- 
balnym. 

 

 
7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

Ćwiczenia Liczba 
godzin 

ĆW1 – Wprowadzenie: pojęć e-marketing, e-reklama, e-promocja oraz ich wzajemne kore- 
lacje. Zarys historii marketingu w Internecie. 

2 

ĆW2 – Marketing internetowy jako działania skierowane na sprzedaż produktu (usługi) na 
rynku. 

2 

ĆW3 – Uczestnicy rynku usług marketingowych w Internecie. 2 

ĆW4 – Kształtowanie elementów marketingu-mix w Internecie 2 

ĆW5 – Elementy analizy zachowań konsumentów (rynku) i tworzenie bazy klientów w In- 
ternecie. 

2 

ĆW6 –Podstawowe strategie e-marketingowe. 2 

ĆW7 – Promocja w Internecie: reklama, programy lojalnościowe, kampanie promocyjne 2 

ĆW8 – E-handel, sprzedaż internetowa. 2 

ĆW9 – Pojęcia marki i brandingu w Internecie. Kreowanie marki jako ważne zadanie e- 
marketingu. 

2 

ĆW10 – Badania marketingowe przy wykorzystaniu Internetu. 2 

ĆW11 – E-mailing. 2 

ĆW12 – Web 2.0 i Web3.0 – wykorzystanie komercyjne. 2 

ĆW13 – Nowoczesne tendencje w marketingu internetowym 2 

ĆW14 – Studia przypadków (case studies) 2 

ĆW15 – Egzamin pisemny z e-marketingu 2 

SUMA GODZIN 30 

8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Prezentacja multimedialna z elementami dyskusji w przypadku pytań ze strony studentów. 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

 ĆWICZENIA 

Zaliczenie z oceną 
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10. FORMY ZALICZENIA 

 Ćwiczenia  

Kolokwium pisemne 

11. SPOSOBY OCENY 

 Ćwiczenie 

Kolokwium pisemnew formie testu opisowego, który polega na odpowiedzi na 10 pytań proble-
-- mowych. Do zaliczenia wymagana jest odpowiedź, która stanowi 60 % maksymalnej ilości 
punktów. 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
(studia stacjonarne) 

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30  

Samodzielne zdobywanie wiedzy 15  

Przygotowanie się do zaliczenia 15  

SUMARYCZNA LICZBA PUNK- 
TÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU: 

2  

13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

1. J. Wielki, Elektroniczny marketing przez Internet, Wrocław2000 

2. B. Jung (pod. red.), Media, komunikacja, biznes elektroniczny, Warszawa2001 

3. A. Sznajder, Marketing wirtualny, Kraków2000 

4. A. Bajdak (pod. red.), Internet w marketingu, Warszawa2003 

5. E. Frackiewicz, Marketing internetowy, Warszawa2006 

6. R. Kozielski (pod red.), Wskazniki marketingowe, Warszawa2011 

B. Literatura uzupełniająca 

1. A. Oniszczuk-Jastrzabek, Tradycyjna a multimedialna komunikacja marketingowa, [w:] Biznes el- 
ektroniczny wybrane zagadnienia. Red. K. Dobrowolski, J. Kujawa, Gdansk2005 

2. A. Oniszczuk-Jastrzabek, T. Gutowski, Mo¿liwosci sieci Internet i ich wykorzystanie przez studentów, 
[w:] Biznes elektroniczny wybrane zagadnienia. Red. K. Dobrowolski, J. Kujawa, Gdansk2005 



 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 
 
 
 
 
 

 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

ZARZĄDZANIE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH (ZwMS) 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY 

3. STUDIA 

4. CELPRZEDMIOTU 

 wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu zarządzanie w mediachspołecznościowych. 

 zobrazowanie roli mediów społecznościowych w kreowaniu współczesnych mechanizmów 
zarządzania. 

 rozwój komunikacji i zmiany społecznej wywołany przez nowe zjawiska komunikacji i zmianę 
modelu przestrzenimedialnej. 

 dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z pomiarem i analizą wykorzystania mediów 
społecznościowych wzarządzaniu. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę zzakresu: 

 Reklama imarketing 

B. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać umiejętności i kompetencje społeczne z 
zakresu: 

 Reklama imarketing 

6. EFEKTYKSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I stacjonarny polski fakultatywny 

 

K_W03 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie pokrewnych nauk społecznych: 
socjologii, komunikowania społecznego, mediów społecznościowych. 

K_W06 opisuje wybrane problemy teoretyczne z zakresu zarządzania w mediach 
społecznościowych z ukierunkowana na ich praktycznezastosowanie. 

K_W12 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie zarządzania w mediach 
społecznościowych. 
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B. Umiejętności 

C. Kompetencje 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIASTACJONARNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

metody problemowe, metody aktywizujące, metody eksponujące 

teksty źródłowe, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor z ekranem LCD, filmy, programy 
multimedialne, przekazy internetowe, e---booki itp. 

K_U02 wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i dokumentuje informacje związane z 
zarządzaniem w mediachspołecznościowych. 

K_U07 pod kierunkiem opiekuna prowadzi analizę tekstów w zakresie zarządzania w 
mediach społecznościowych. 

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, samodzielnie uaktualnia stan swojej 
wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu zarządzania w mediach 
społecznościowych. 

K_K05 Ma świadomość wagi i roli mediów społecznosciowych w kształtowaniu więzi 
społecznych na poziomie lokalnym i globalnym. 

 

ćwiczenia liczba 
godzin 

ĆW1 – Zakres i podstawowe problemy zarządzania w mediach społecznościowych. 2 

ĆW2 – Platformy zarządzania w mediach społecznościowych 2 

ĆW3 – Budowanie i zarządzanie obecnością w mediach społecznościowych 2 

ĆW4 – Media społecznościowe w badaniu konsumentów 2 

ĆW5 – Pojęcie e---markiw mediach społecznościowych. 2 

ĆW6 – Promocja w mediach społecznościowych. 2 

ĆW7 – Pomiar efektów zarządzania w mediach społecznościowych 2 

ĆW8 – Zaliczenie pisemne 1 

SUMA GODZIN 15 

 



1
0 

 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

ĆWICZENIA 

zaliczenie z oceną 

10. FORMY ZALICZENIA 

           ĆWICZENIA 

         zaliczenie pisemne 

11. SPOSOBY OCENY 

wykłady 

Zaliczenie pisemne w formie testu opisowego, który polega na odpowiedzi na 10 pytań 
problemowych. Do zaliczenia wymagana jest odpowiedź, która stanowi 60 % maksymalnej 
ilości punktów. 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
na studiach stacjonarnych 

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem. 15 h. (15 w.)  

Przygotowanie do zaliczenia 
pisemnego 

15 h.  

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW 
ECTS DLA PRZEDMIOTU 

1  



1
1 

 

13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

1. Evans L., Social media marketing: odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali 
społecznościowych, Wdawnictwo Helion, Gliwice,2011. 

2. Barefoot D., Znajomi na wagę złota: podstawy marketingu w mediach społecznościowych, 
Warszawa2011. 

3. Czaplińska A., Zarządzanie kryzysem w social media, Wydawnictwo Helion, Gliwice2013 

4. Deckers E., Falls J., Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Wydawnictwo 
Helion, Gliwice2012. 

5. Podlaski A., Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, 
Wydawnictwo Helion, Gliwice2012. 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Gustowski W., Komunikacja w mediach społecznościowych, Gdynia2012 

2. Miotk A., Skuteczne social media, Helion, Gliwice2013. 

3. Scott D. M., Nowe zasady marketingu i PR, Oficyna Wydawnictwo Wolters Kluwer Business, 
Warszawa2009. 



 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 
 
 
 
 
 

 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH (MwMS) 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY 

3. STUDIA 

4. CELPRZEDMIOTU 

 wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu marketingu w mediachspołecznościowych. 

 zobrazowanierolimediówspołecznościowychwkreowaniuwspółczesnychmechanizmówe--- 
marketingu. 

 rozwój komunikacji i zmiany społecznej wywołany przez nowe zjawiska komunikacji i zmianę 
modelu przestrzenimedialnej. 

 dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z pomiarem i analizą wykorzystania mediów 
społecznościowych wmarketingu. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę zzakresu: 

 Reklama imarketing 

B. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać umiejętności i kompetencje społeczne z 
zakresu: 

 Reklama imarketing 

6. EFEKTYKSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 

 
K_W03 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie pokrewnych nauk społecznych: 

socjologii, komunikowania społecznego, mediów społecznościowych, reklamy i 
marketingu. 

K_W06 opisuje wybrane problemy teoretyczne z zakresu marketingu w mediach 
społecznościowych z ukierunkowana na ich praktycznezastosowanie. 

K_W12 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie marketingu w mediach 
społecznościowych. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I Stacjonarny polski fakultatywny 
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B. Umiejętności 

C. Kompetencje 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIASTACJONARNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

metody problemowe, metody aktywizujące, metody eksponujące 

teksty źródłowe, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor z ekranem LCD, filmy, programy 
multimedialne, przekazy internetowe, e---booki itp. 

K_U02 wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i dokumentuje informacje związane z 
marketingiem w mediachspołecznościowych. 

K_U07 pod kierunkiem opiekuna prowadzi analizę tekstów w zakresie marketingu w 
mediach społecznościowych. 

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, samodzielnie uaktualnia stan swojej 
wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu marketingu w mediach 
społecznościowych. 

K_K05 Ma świadomość wagi i roli mediów społecznosciowych w kształtowaniu więzi 
społecznych na poziomie lokalnym i globalnym. 

 

ćwiczenia liczba 
godzin 

ĆW1 – Zakres i podstawowe problemy marketingu w mediach społecznościowych. 2 

ĆW2 – Platformy marketingu w mediach społecznościowych 2 

ĆW3 – Budowanie i zarządzanie obecnością w mediach społecznościowych 2 

ĆW4 – Media społecznościowe w badaniu konsumentów 2 

ĆW5 – Pojęcie e---markiw mediach społecznościowych. 2 

ĆW6 – Promocja w mediach społecznościowych. 2 

ĆW7 – Pomiar efektów marketingu w mediach społecznościowych 2 

ĆW8 – Zaliczenie pisemne 1 

SUMA GODZIN 15 
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9. SPOSÓB ZALICZENIA 

ĆWICZENIA 

zaliczenie z oceną 

10. FORMY ZALICZENIA 

ĆWICZENIA 

zaliczeniepisemne 

11. SPOSOBY OCENY 

ĆWICZENIA 

Zaliczenie pisemne w formie testu opisowego, który polega na odpowiedzi na 10 pytań 
problemowych. Do zaliczenia wymagana jest odpowiedź, która stanowi 60 % maksymalnej 
ilości punktów. 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
na studiach stacjonarnych 

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem. 15 h. (15 w.)  

Przygotowanie do zaliczenia 
pisemnego 

15 h.  

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW 
ECTS DLA PRZEDMIOTU 

1  
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13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

1. Evans L., Social media marketing: odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali 
społecznościowych, Wdawnictwo Helion, Gliwice,2011. 

2. Barefoot D., Znajomi na wagę złota: podstawy marketingu w mediach społecznościowych, 
Warszawa2011. 

3. Podlaski A., Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, 
Wydawnictwo Helion, Gliwice2012. 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Gustowski W., Komunikacja w mediach społecznościowych, Gdynia2012 

2. Czaplińska A., Zarządzanie kryzysem w social media, Wydawnictwo Helion, Gliwice2013 

3. Deckers E., Falls J., Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Wydawnictwo 
Helion, Gliwice2012. 



 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 
 
 
 
 
 

 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

REKLAMA RADIOWA I TELEWIZYJNA (RRiT) – WARSZTATY 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY 

3. STUDIA 

4. CELPRZEDMIOTU 

 zapoznanie studenta ze współczesnymi technikami reklamy radiowej itelewizyjnej. 

 wyposażeniestudentówwwiedzęzzakresureklamyradiowejitelewizyjnejnaprzykładzie 
organizacji kampanii reklamowej w radiu i telewizji. 

 rozwójkomunikacjiradiowejitelewizyjnejizmianyspołecznejwywołanyprzezzjawiska 
związane z reklamą. 

 zapoznanie z metodami reklamy radiowej itelewizyjnej. 

 student powinien rozpoznawać i rozróżniać narzędzia reklamy radiowej i telewizyjnej oraz 
prawidłowo wybierać je do własnychzadań. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę zzakresu: 

 reklamy imarketingu. 

B. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać umiejętności i kompetencje społeczne z 
zakresu: 

 reklamy imarketingu. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I stacjonarny polski obligatoryjny 
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6. EFEKTYKSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 
 

K_W02 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie reklamy radiowej i 
telewizyjnej. 

K_W15 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia kampanii 
reklamowej w radiu i telewizji i kształtowania wizerunku w tych mediach masowych. 

 

 
B. Umiejętności 

 

K_U01 Samodzielnie zdobywa i interpretuje wiedzę związaną z reklamą radiową i 
telewizyjną. 

K_U10 potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur, praktyk do realizacji zadań 
warsztatowych. 

 

C. Kompetencje 

K_K05 Ma świadomość wagi reklamy radiowej i telewizyjnej w kształtowaniu więzi 
społecznych na poziomie lokalnym iglobalnym 

K_K10 potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań warsztatowych z zakresu 
reklamy radiowej i telwizyjnej. 

K_K12 efektywnie organizuje własną pracę, potrafi określić priorytety służące realizacji 
zadańwarsztatowych. 

 
7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIASTACJONARNE 

 

ćwiczenia liczba godzin 

ĆW1 – Strategie reklamy radiowej i telewizyjnej. 2 

ĆW2 – Gatunki reklamy radiowej i telewizyjnej. 2 

ĆW3 – Aspekty werbalne w reklamie radiowej. 2 

ĆW4 – Aspekty werbalne w reklamie telewizyjnej. 2 

ĆW5 – Komunikacja niewerbalna w reklamie telewizyjnej. 2 

ĆW6 – Tworzenie sloganu reklamowego w radiu. 2 

ĆW7 – Tworzenie sloganu reklamowego w telewizji. 2 

ĆW8 – Reklama polityczna w radiu i telewizji. 2 

ĆW9 – Reklama społeczna w radiu i telewizji. 
 

2 
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ĆW10 – Kampanie reklamowe w radiu. 2 
 

ĆW11 – Kampanie reklamowe w telewizji. 2 
 

ĆW12 – Organizacja promocji reklamowej w radiu. 2 
 

ĆW13 – Organizacja promocji reklamowej w telewizji. 2 
 

ĆW13 – Mechanizmy reklamy radiowej i telewizyjnej. 2 
 

ĆW15 – Psychologiczne mechanizmy reklamy radiowej i telewizyjnej. 2 
 

SUMA GODZIN 30 
 

 
 

 

8. NARZĘDZIADYDAKTYCZNE 

metody problemowe, metody aktywizujące, metody eksponujące 

teksty źródłowe, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor z ekranem LCD, filmy, programy 
multimedialne, przekazy internetowe, e-booki. 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę 

10. FORMY ZALICZENIA 

Ćwiczenia - zaliczenie ustne i pisemne 

11. SPOSOBY OCENY 

Ćwiczenia - Zaliczenie jest średnią ocen otrzymanych za wykonanie praktycznego zadania. 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
na studiach stacjonarnych 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 h. (30 ćw.) 

Czytanie wskazanej literatury 30 h. 

Analiza wskazanej literatury 30 h. 

Wykonanie określonych zadań 
praktycznych 

30 h. 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW 
ECTS DLA PRZEDMIOTU 

4 
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13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

1. Adamik–Szysiak M., Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach2005–2010, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej–Curie, Lublin 2012. 

2. Cwalina W., Telewizyjna reklama polityczna, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin2000. 

3. Czarnecki A., Korsak R., Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa2001. 

4. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk2003. 

5. Grzegorczyk A., Reklama telewizyjna, Instytut Promocji, Warszawa1999 

6. WojtaszekA.,Rozszyfrowującreklamyradiowe–perspektywapragmatyczna,Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002. 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Boyd A., Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2008. 

2. Falkowski A., Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk2002. 

3. Kochan M., Slogany w reklamie i w polityce, Wydawnictwo Trio, Warszawa2002. 
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 
 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

PROJEKTY MULTIMEDIALNE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH - PROJEKT 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

Instytut Humanistyczny 

3. STUDIA  

kierunek stopień Tryb 
 

język status przedmiotu 

Nowe Media I Stacjonarny 
 

polski do wyboru 

 

4. CEL PRZEDMIOTU 

 poznanie głównych problemów teoretycznych na obszarze refleksji o wirtualnych światach 
społecznościowych;  

 wyposażenie studentów w wiedzę o wirtualnych światach społecznościowych; 
 rozwijanie umiejętności oceny i analizy przekazów w wirtualnych; 
 wykonanie zadań projektowych w zakresie mediów społecznościowych; 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 

A.Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu: 
Wiedzy o mediach 

B.Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać umiejętności i kompetencje społeczne  
z zakresu: 
Wiedzy o mediach 

6. EFEKTY KSZTAŁCENIA  

A. Wiedza 

K_W02 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie wirtualnych światów 
społecznościowych. 

K_W03 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę w zakresie pokrewnych nauk społecznych: 
socjologii i psychologii Internetu. 

K_W07 ma uporządkowaną i podstawową wiedzę na temat wirtualnych światów społecznościowych 
oraz towarzyszących im społecznych dyskursów z ukierunkowaniem na praktyczne 
zastosowanie. 

 

B. Umiejętności 

K_U02 wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i dokumentuje informacje związane z wirtualnymi 
światami społecznościowymi, wykorzystując różnorodne techniki ich poznawania. 

K_U03 posługuje się podstawowym aparatem pojęciowym z zakresu wirtualnych światów 
społecznościowych 
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C. Kompetencje 

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, samodzielnie uaktualnia stan swojej wiedzy, 
kompetencji i umiejętności w zakresie refleksji nad wirtualnymi światami 
społecznościowymi. 

K_K03 jest świadomym uczestnikiem i kreatorem kultury mediów, uczestniczy w jej życiu, rozwija 
postawę interaktywnego odbiorcy wirtualnych światów społecznościowych 

 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 
ćwiczenia liczba 

godzin 
ĆW1 – Rodzaje wirtualnych światów społecznościowych 2 
ĆW2 – Projektowanie komunikatów w światach społecznościowych. 2 
ĆW3 – Intermedialność socialmedia. 2 
ĆW4 – Komunikacja obrazowa w wirtualnych światach społecznościowych. 2 
ĆW5 – Jak kreować reakcje w światach społecznościowych – wykorzystanie intermediów. 2 
ĆW6 – Niewerbalny przekaz w mediach społecznościowych  2 
ĆW7 – Immersja i teleobecność w wirtualnych światach społecznościowych. 2 
ĆW8 – Interakcja z odbiorca w mediach społecznościowych 2 
ĆW9 –Multimedia wirtualnych światów społecznościowych 2 
ĆW10 –Socjologiczne aspekty mediów społecznościowych 2 
ĆW11 – Gry społecznościowe 2 
ĆW12 –Budowanie narracji obrazowej 2 
ĆW13  - Tożsamość internetowa 2 
ĆW14– Antropologia wirtualnych światów społecznościowych. 2 
ĆW15 – Etnografia wirtualnych światów społecznościowych. 2 
SUMA GODZIN 30 

 

 
8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 
Metody problemowe, metody aktywizujące, metody eksponujące 
teksty źródłowe, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor z ekranem LCD, programy telewizyjne, filmy, 
słuchowiska radiowe, pokazy teatru telewizji, programy multimedialne, przekazy internetowe, e-booki itp. 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 
Ćwiczenia 
Zaliczenie na ocenę. 

 

10. FORMY ZALICZENIA 
Ćwiczenia 
Zaliczenie ustne. 

 

11. SPOSOBY OCENY  
Ćwiczenia 
Zaliczenie ustne na podstawie ocen cząstkowych uzyskiwanych za referat, prezentację 
multimedialną i udział w dyskusji na podstawie wybranych tekstów źródłowych. Do zaliczenia 
wymagane są przynajmniej trzy oceny dostateczne. 

 



7  

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 
 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności (studia 
stacjonarne) 

 
 

Godziny kontaktowe z nauczycielem  30  
Przygotowanie się do ćwiczeń  15   
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW 
ECTS DLA PRZEDMIOTU: 4 

  

 

13. WYKAZ LITERATURY 
 
A. Literatura wymagana 
1. Aboujaoude E., Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości, przeł. R.Andruszko, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. 
2. Boellstorff T., Dojrzewanie w second life. Antropologia człowieka wirtualnego, przeł. A. Szadza, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.  
3. Lindner J., Gillespie J., Second Life: Życie, miłość, zarabianie pieniędzy, Wydawnictwo Best Press, Warszawa 
2008. 
 
B. Literatura uzupełniająca 
1. Ostrowicki M. (red.), Estetyka wirtualności, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
UNIVERSITAS, Kraków 2005. 
2. Szmigielska B. (red.), Całe życie w Sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008. 
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SYLABUS PRZEDMIOTU 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

                                                           Zarządzanie strategią reklamową  

 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

Instytut Humanistyczny 

3. STUDIA  

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

Nowe Media I stacjonarny polski do wyboru 
 

4. CEL PRZEDMIOTU: zapoznanie studentów z zasadami i technikami zarządzania w jednostkach 

organizacyjnych  stricte  reklamowych, kształtowanie umiejętności studentów w zakresie 

stosowania metod i narzędzia zarządzania strategicznego oraz identyfikowania i rozwijania 

problemów strategicznych oraz podnoszenie kompetencji społecznych studentów 

przygotowujących do pracy w zespole 

 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 

Osiągniecie  efektów kształcenia wynikające z realizacji przedmiotu 

 

6. EFEKTY KSZTAŁCENIA  

A. Wiedza 

K_W02  Ma uporządkowana wiedzę szczegółową z zakresu mediów (Internet, prasa, radio, 
telewizja)zorientowaną na zastosowania praktyczne 

K_W14 Ma podstawową wiedzę o instytucjach społecznych związanych z mediami w Polsce i 

Europie 

 

 

B. Umiejętności 

K_U02 Samodzielnie  zdobywa i interpretuje wiedzę związana ze studiowanymi dziedzinami 

nauk 

K_U04 Posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i 

realizacje zadań związanych z sferą działalności kulturalnej i medialnej.  
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C. Kompetencje 

K_K04 Potrafi twórczo stosować zasady wpływu społecznego 

K_K08 Ma świadomość wiedzy , umiejętności i kompetencji , stosuje je w praktyce 

 

 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

 

Ćwiczenia 
Liczba 

godzin 

Ć1 – Wprowadzenie do zagadnień– kluczowe pojęcia, narzędzia i technologie, w tym również 
typologia mediów społecznościowych. 

1 

Ć2 – Wprowadzenie podstawowych zagadnień z zakresu public relations, ze szczególnym 
uwzględnieniem typu organizacji jaką jest instytucja publiczna / organizacja sektora publicznego. 

1 

Ć3,4 – Zarządzanie mediami społecznościowymi w kontekście celów organizacji i z 

uwzględnieniem jej charakteru. Budowanie wizerunku organizacji z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, w tym budowanie wizerunku lidera. Wyjaśnienie specyficznych 

uwarunkowań wykorzystania mediów społecznościowych przez instytucje sektora 

publicznego, w szczególności administracji publicznej (brak dyspozycji ustawowej, obowiązek 

prowadzenia BIP itd.). 

2 

Ć5,6 – Zagrożenia związane z obecnością instytucji sektora publicznego w mediach 

społecznościowych. Dobre i złe praktyki, polityki wykorzystywania mediów 

społecznościowych, zasady wypowiedzi przedstawicieli instytucji w mediach 

społecznościowych, regulaminy prowadzonych forów/fan page’ów/profili/blogów, prawne 

uwarunkowania wykorzystania treści generowanych przez użytkowników i inne podmioty. 

Symulowanie dyskusji na portalu społecznościowym. Opracowywanie regulaminu 

prowadzenia profilu instytucji na wybranym portalu społecznościowym. 

2 

Ć 7,8 – Planowanie i realizacja kampanii informacyjnych i promocyjnych za pośrednictwem 
mediów społecznościowych lub których elementem są działania w mediach 
społecznościowych. Zaprojektowanie wybranej kampanii informacyjno-promocyjnej. 

2 

Ć9,10 – Analiza wykorzystania mediów społecznościowych przez wybrane 

instytucje/organizacje – studia przypadków. 

2 

Ć11,12 – Metody analiz portfelowych  2 

Ć13,14,15 – Personel jako integralny instrument zarządzania strategicznego w usługach. 

Alianse strategiczne. 

3 

SUMA GODZIN 15 
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8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

dyskusje, prezentacje multimedialne, mini wykład, studium przypadku, praca z Internetem  

9. SPOSÓB ZALICZENIA 
 
 

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną. 

 
 

10. FORMY ZALICZENIA 
 
 

Ćwiczenia: pisemna 
 

11. SPOSOBY OCENY  
 

Ćwiczenia: ocena z  kolokwium. 
 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 
(studia stacjonarne) 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 
(studia niestacjonarne) 

Godziny kontaktowe z nauczycielem  15 (zajęcia )10 (konsultacje) brak 
Przygotowanie do zajęć 40  

Przygotowanie prezentacji 5  
Przygotowanie do zaliczenia 15  
SUMARYCZNA LICZBA 
PUNKTOW ECTS 
DLA PRZEDMIOTU:  

 

 1 

 

Brak  

 

13. WYKAZ LITERATURY  

Literatura wymagana 

Evans L., Social media marketing: odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych, 

Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2011. 

 

Literatura uzupełniająca 

Meerman Scott D. Nowe zasady marketingu i PR, Wolters Kluwer, Warszawa, 2009 

Castells M. Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa, 2010 

Czasopisma: Manager; Marketing w Praktyce; Świat Marketing; Marketing & More  



 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 
 
 
 
 
 

 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

PLANOWANIE KAMPANII REKLAMOWEJ (PKR) – PROJEKT 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY 

3. STUDIA 

4. CELPRZEDMIOTU 

 zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącym kampaniireklamowej. 

 wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu etapów planowania kampaniireklamowej. 

 zapoznanie z funkcjami kampanii reklamowej, jej cechami i mechanizmami prawidłowo 
zaplanowanej kampaniireklamowej. 

 nabycie umiejętności analizy etapów planowania kampanii reklamowej i jejskuteczności. 

 wykształcenie umiejętności zaplanowania kampanii reklamowej wzespole. 

 rozwijanie kompetencji w zakresie planowania kampaniireklamowej. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę zzakresu: 

 Reklama imarketing. 

B. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać umiejętności i kompetencje społeczne z 
zakresu: 

 Reklama imarketing. 

6. EFEKTYKSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 

K_W15 ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu prowadzenia kampanii 
reklamowej i jej celów oraz mechanizmów kształtowania wizerunku wmediach. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I stacjonarny polski fakultatywny 
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B. Umiejętności 

C. Kompetencje 

 
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie, samodzielnie uaktualnia stan swojej 

wiedzy, kompetencji i umiejętności planowania kampanii reklamowych. 

K_K10 potrafi współdziałać w grupie w planowaniu kampanii reklamowych. 

K_K11 potrafi wykorzystywać elementy myślenia i działania twórczego oraz 
przedsiębiorczego w planowaniu kampaniireklamowych. 

K_K12 efektywnie organizuje własną pracę, potrafi określić priorytety służące realizacji 
określających zadań  projektowych  w  zakresie  planowania  kampanii  reklamowych 
i krytycznie ocenia jego stopieńzaawansowania. 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

ćwiczenia liczba godzin 
 

Ć1 – Etapy organizacji i planowania kampanii reklamowej – podstawowe pojęcia 2 
 

Ć2 – Strategia współczesnych kampanii reklamowej. 2 
 

Ć3 – Cele kampanii reklamowej i metody ich osiągania. 2 
 

Ć4 – Badania marketingowe w planowaniu kampanii reklamowej. 2 
 

Ć5 – Narzędzia wykorzystywane w kampanii reklamowej. 2 
 

Ć6 – Brief reklamowy. 2 
 

Ć7 – Koncept kreatywny w planowaniu kampanii reklamowych. 2 
 

Ć8 – Określenie budżetu planowanej kampanii reklamowej. 2 
 

Ć9 – Wybór medium (kanału promocyjnego) w procesie planowania kampanii 
reklamowej. 

2 
 

 

K_U10 potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i praktyk do realizacji zadań 
projektowych w zakresie organizacji i planowania kampanii reklamowych. 

K_U12 krytycznie ocenia sposób realizacji projektu, potrafi prognozować praktyczne skutki 
procesów  i  zjawisk  społeczno---kulturowych  wywołanych  przez  własne  działanie w 
zakresie planowania kampaniireklamowych. 

K_U17 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania swoich sądów odwołując się 
do własnych doświadczeń i poglądów w dyskusji na temat planowania kampanii 
reklamowych. 

K_U19 potrafi samodzielnie sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu 
w zakresie planowania kampanii reklamowych. 
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Ć10 – Strategia kreatywna w kampanii reklamowej. 2  

Ć11 – Zachowania odbiorców kampanii reklamowych. Planowanie zwiększenia 
zainteresowania kampaniami reklamowymi. 

2 
 

Ć12 – Analiza działania kampanii reklamowych konkurencji. 2 
 

Ć13 – Badanie skuteczności kampanii reklamowej. 2 
 

Ć14 – Komunikacja z agencją reklamową w trakcie planowania kampanii 
reklamowej. 

2 
 

Ć15 – Planowanie kampanii reklamowej dla wybranej firmy. 2 
 

SUMA GODZIN 30 
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8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

metody problemowe, metody aktywizujące, metody eksponujące 

teksty źródłowe, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor z ekranem LCD, przekazy 
audiowizualne, przekazy internetowe,e---booki. 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

ćwiczenia 

Zaliczenie na ocenę 

10. FORMY ZALICZENIA 

ćwiczenia 

Zaliczenie pisemne i ustne w formie wykonania zadania projektowego: przygotowania 
planu kampanii reklamowej, przygotowanie hasła w wybranym mediumreklamowym. 

11. SPOSOBY OCENY 

ćwiczenia 
 

Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych za wykonane zadań projektowych. Do zaliczenia 
wymagane są przynajmniej trzy oceny dostateczne. 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
na studiach stacjonarnych 

 

godziny kontaktowe z 
nauczycielem 

30 h. (30 ćw.)  

przygotowanie planu kampanii 
reklamowej 

15 h.  

wykonanie zadań projektowych z 
planowania kampaniireklamowej 

15 h.  

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW 
ECTS DLA PRZEDMIOTU 

2  
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13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

1. Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Wydawnictwo „POLTEXT”, Warszawa 
2001. 

2. Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama. przeł. Hanna Król, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa2008. 

3. Caples J., Skuteczna reklama, przeł. J. Pers, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków2001. 

4. Kuśmierski St., Reklama jest sztuką, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa2000. 

5. LewisH.G.,NelsonC.,Podręcznikreklamy,przeł.TomaszGruszkowski,WIG---Press,Warszawa 2000. 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Albin K., Reklama. Przekaz – odbiór – interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – 
Wrocław2002. 

2. Cymanow---Sosin K., Metafory we współczesnej reklamie, Wydawnictwo Naukowe „Grado”, 
Toruń2010. 

3. Pitrus A., Zrozumieć reklamę, Wydawnictwo „Rabid”, Kraków2001. 



 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 
 
 
 
 
 

 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

PLANOWANIE FUNKCJONOWANIA AGENCJI REKLAMOWEJ (PFAR) – PROJEKT 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY 

3. STUDIA 

4. CELPRZEDMIOTU 

 zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącym funkcjonowania i organizacji agencji 
reklamowej. 

 wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu planowania funkcjonowania agencjireklamowej. 

 zapoznanie z cechami i mechanizmami prawidłowo funkcjonującej agencjireklamowej. 

 wykształcenie umiejętności zaplanowania funkcjonowania agencji reklamowej wzespole. 

 rozwijanie kompetencji w zakresie planowania funkcjonowania agencjireklamowej. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę zzakresu: 

 Reklama imarketing. 

B. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać umiejętności i kompetencje społeczne z 
zakresu: 

 Reklama imarketing. 

6. EFEKTYKSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 

K_W15 ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu prowadzenia i funkcjonowania 
agencji reklamowej i jej celów oraz mechanizmów kształtowania wizerunku w 
mediach. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I stacjonarny polski fakultatywny 
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B. Umiejętności 

C. Kompetencje 

 
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie, samodzielnie uaktualnia stan swojej 

wiedzy, kompetencji i umiejętności planowania funkcjonowania agencji reklamowej. 

K_K10 potrafi współdziałać w grupie w planowaniu funkcjonowania agencji reklamowej. 

K_K11 potrafi wykorzystywać elementy myślenia i działania twórczego oraz 
przedsiębiorczego w planowaniu funkcjonowania agencjireklamowej. 

K_K12 efektywnie organizuje własną pracę, potrafi określić priorytety służące realizacji 
określających zadań projektowych w zakresie planowania funkcjonowania agencji 
reklamowej i krytycznie ocenia jego stopień zaawansowania. 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

ćwiczenia liczba godzin 
 

Ć1 – Organizacja funkcjonowania agencji reklamowej – podstawowe pojęcia. 2 
 

Ć2 – Strategie funkcjonowania współczesnych agencji reklamowych. 2 
 

Ć3 – Rodzaje oferowanych usług przez agencje reklamowe i metody ich 
osiągania. 

2 
 

Ć4 – Zadania agencji reklamowych. 2 
 

Ć5 – Narzędzia wykorzystywane w agencji reklamowej. 2 
 

Ć6 – Sposoby funkcjonowania agencji reklamowych. 2 
 

Ć7 – Badania marketingowe wykonywane przez agencje reklamowe. 2 
 

Ć8 – Określenie budżetu planowania funkcjonowania agencji reklamowej. 2 
 

Ć9 – Wybór medium (kanału promocyjnego) w procesie planowania 2 
 

 

K_U10 potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i praktyk do realizacji zadań 
projektowych w zakresie planowania funkcjonowania agencji reklamowej. 

K_U12 krytycznie ocenia sposób realizacji projektu, potrafi prognozować praktyczne skutki 
procesów  i  zjawisk  społeczno---kulturowych  wywołanych  przez  własne  działanie w 
zakresie planowania funkcjonowania agencjireklamowej. 

K_U17 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania swoich sądów odwołując się 
do własnych doświadczeń i poglądów w dyskusji na temat planowania 
funkcjonowania agencji reklamowej. 

K_U19 potrafi samodzielnie sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu 
w zakresie planowania funkcjonowania agencji reklamowej. 
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funkcjonowania agencji reklamowej. Zamieszczanie reklam w mediach.   

Ć10 – Kampanie 
reklamowych. 

reklamowe w planowaniu funkcjonowania agencji 2 
 

Ć11 – Programy marketingu bezpośredniego jako efekt funkcjonowania agencji 
reklamowych. 

2 
 

Ć12 – Produkcja radiowa i telewizyjna reklam w planowaniu funkcjonowania 
agencji reklamowej. 

2 
 

Ć13 – Badanie skuteczności funkcjonowania agencji reklamowej. 2 
 

Ć14 – Kreatywne pomysły reklamowe/pisanie tekstów reklamowych 
(copywriting) jako podstawowe formy funkcjonowania agencji reklamowych i ich 
planowanie. 

2 
 

Ć15 – Komunikacja z agencją reklamową podczas planowania imprez 
reklamowych. 

2 
 

SUMA GODZIN 

 

30 
 

 

8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

metody problemowe, metody aktywizujące, metody eksponujące 

teksty źródłowe, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor z ekranem LCD, przekazy 
audiowizualne, przekazy internetowe,e---booki. 

 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

ćwiczenia - zaliczenie na ocenę 

 

10. FORMY ZALICZENIA 

ćwiczenia 

Zaliczenie pisemne i ustne w formie wykonania zadania projektowego: przygotowania 
planu funkcjonowania agencji reklamowej, przygotowanie i napisanie hasła reklamowego w 
wybranymmedium. 

 

11. SPOSOBY OCENY 

ćwiczenia 
 

Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych za wykonane zadań projektowych. Do zaliczenia 
wymagane są przynajmniej trzy oceny dostateczne. 
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12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
na studiach stacjonarnych 

 

godziny kontaktowe z nauczycielem 30 h. (30 ćw.)  

przygotowanie kampanii reklamowej 

 

 

15 h.  

wykonanie zadań projektowych z 
planowania kampaniireklamowej 

15 h.  

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW 
ECTS DLA PRZEDMIOTU 

2  

 

13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

1. Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Wydawnictwo „POLTEXT”, Warszawa 
2001. 

2. Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama. przeł. Hanna Król, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa2008. 

3. Caples J., Skuteczna reklama, przeł. J. Pers, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków2001. 

4. Kuśmierski St., Reklama jest sztuką, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa2000. 

5. LewisH.G.,NelsonC.,Podręcznikreklamy,przeł.TomaszGruszkowski,WIG---Press,Warszawa 2000. 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Albin K., Reklama. Przekaz – odbiór – interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – 
Wrocław2002. 

2. Cymanow---Sosin K., Metafory we współczesnej reklamie, Wydawnictwo Naukowe „Grado”, 
Toruń2010. 

3. Pitrus A., Zrozumieć reklamę, Wydawnictwo „Rabid”, Kraków2001. 



 

 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 
 

 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

WSPÓŁPRACA W AGENCJĄ REKLAMOWĄ, MEDIOWĄ I BADAWCZĄ 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY 

3. STUDIA 

4. CELPRZEDMIOTU 

 zapoznanie z podstawowymi zasadami dotyczącym współpracy z agencją reklamową, 
mediową ibadawczą. 

 wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu współpracy z agencją reklamową, mediową i 
badawczą. 

 zapoznanie z mechanizmami współpracy z agencją reklamową, mediową ibadawczą. 

 wykształcenie umiejętności współpracy z agencją reklamową, mediową i badawczą wzespole. 

 rozwijanie kompetencji w zakresie współpracy z agencją reklamową, mediową ibadawczą. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę zzakresu: 

 Reklama imarketing. 

B. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać umiejętności i kompetencje społeczne z 
zakresu: 

 Reklama imarketing. 

6. EFEKTYKSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 

K_W15 ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu współpracy z agencją 
reklamową, mediową ibadawczą. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I stacjonarny polski fakultatywny 

 

  

 



2  

B. Umiejętności 

C. Kompetencje 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

ćwiczenia liczba 
godzin 

Ć1 – Współpraca z agencją reklamową: rozpoznanie potrzeb marketingowych. 2 

Ć2 – Współpraca z agencją reklamową: wycena planowanego projektu reklamowego. 2 

Ć3 – Współpraca z agencją reklamową: przygotowanie projektu reklamowego. 2 

Ć4 – Współpraca z agencją reklamową: wdrożenie i realizacja projektu reklamowego. 2 

Ć5 – Współpraca z agencją reklamową: ocena i skutki wdrożenia projektu reklamowego. 2 

Ć6 – Współpraca z agencją mediową: rozpoznanie możliwości rozpoczęcia kampanii 
reklamowej w wybranym medium. 

2 

 

K_U07 pod kierunkiem opiekuna prowadzi prace badawcze w zakresie współpracy z agencją 
badawczą. 

K_U10 potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i praktyk do realizacji zadań 
projektowych w zakresie współpracy z agencją reklamową, mediową i badawczą. 

K_U12 krytycznie ocenia sposób realizacji projektu, potrafi prognozować praktyczne skutki 
procesów  i  zjawisk  społeczno---kulturowych  wywołanych  przez  własne  działanie w 
zakresie współpracy z agencją reklamową, mediową ibadawczą. 

K_U17 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania swoich sądów odwołując się 
do własnych doświadczeń i poglądów w dyskusji na temat metod współpracy z 
agencją reklamową, mediową i badawczą. 

K_U19 potrafi samodzielnie sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu 
w zakresie współpracy z agencją reklamową, mediową i badawczą. 

 

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie, samodzielnie uaktualnia stan swojej 
wiedzy, kompetencji i umiejętności współpracy z agencją reklamową, mediową i 
badawczą. 

K_K10 potrafi współdziałać w grupie we współpracy z agencją reklamową, mediową i 
badawczą. 

K_K11 potrafi wykorzystywać elementy myślenia i działania twórczego oraz 
przedsiębiorczego we współpracy z agencją reklamową, mediową ibadawczą. 

K_K12 efektywnie organizuje własną pracę, potrafi określić priorytety służące realizacji 
określających zadań projektowych w zakresie współpracy z agencją reklamową, 
mediową i badawczą i krytycznie ocenia jego stopień zaawansowania. 

 



3  

Ć7 – Współpraca z agencją mediową: wycena planowanej kampanii reklamowej w 
wybranym medium. 

2 

Ć8 – Współpraca z agencją mediową: przygotowanie kampanii reklamowej w wybranym 
medium. 

2 

Ć9 – Współpraca z agencją mediową: wdrożenie i realizacja kampanii reklamowej w 
wybranym medium. 

2 

Ć10 – Współpraca z agencją mediową: ocena planowanej kampanii reklamowej w 
wybranym medium. 

2 

Ć11 – Współpraca z agencją badawczą: zakres badań marketingowych 2 

Ć12 – Współpraca z agencją badawczą: wycena planowanego projektu naukowego 2 

Ć13 – Współpraca z agencją badawczą: przygotowanie projektu naukowego. 2 

Ć14 – Współpraca z agencją badawczą: wdrożenie i realizacja projektu naukowego. 2 

Ć15 – Współpraca z agencją badawczą: ocena wdrożenia projektu naukowego. 2 

SUMA GODZIN 

 

30 

 

8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

metody problemowe, metody aktywizujące, metody eksponujące 

teksty źródłowe, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor z ekranem LCD, przekazy 
audiowizualne, przekazy internetowe,e---booki. 

 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

ćwiczenia 

Zaliczenie na ocenę 

10. FORMY ZALICZENIA 

ćwiczenia 

Zaliczenie pisemne i ustne w formie wykonania zadania projektowego: przygotowania 
planu funkcjonowania agencji reklamowej, przygotowanie i napisanie hasła reklamowego w 
wybranymmedium. 
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11. SPOSOBY OCENY 

ćwiczenia 

Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych za wykonane zadań: projektu reklamowego, 
kampanii reklamowej w wybranym medium, projektu badawczego. Do zaliczenia 
wymagane są przynajmniej trzy ocenydostateczne. 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
na studiach stacjonarnych 

 

godziny kontaktowe z nauczycielem. 30 h. (30 ćw.)  

wykonanie i realizacja projektu 
reklamowego. 

30 h.  

wykonanie i realizacja
 kampanii reklamowej. 

30 h.  

przygotowanie i realizacja projektu 
badawczego. 

30 h.  

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW 
ECTS DLA PRZEDMIOTU 

4  
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13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

1. Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama. przeł. Hanna Król, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa2008. 

2. Caples J., Skuteczna reklama, przeł. J. Pers, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, 
Kraków2001. 

3. LewisH.G.,NelsonC.,Podręcznikreklamy,przeł.TomaszGruszkowski,WIG---Press,Warszawa 2000. 

4. Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane,przeł. 
J. Gilewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013. 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Wydawnictwo „POLTEXT”, Warszawa 
2001. 
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 
 
 

SYLABUS PRZEDMIOTU 
 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

Język mediów 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

Instytut Humanistyczny 

3.STUDIA 

4. CEL PRZEDMIOTU 

Celem zajęć jest ukazanie specyfiki współczesnego dyskursu medialnego, jego cech w aspekcie 

pragmatycznym,  strukturalnym  i  poznawczym  oraz  głównych  tendencji  rozwojowych  w  powiązaniu   

z kontekstem społecznym i kulturowym jego funkcjonowania. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 

Podstawowa wiedza z zakresu komunikacji. 

Podstawowa wiedza z zakresu mediów (m.in. gatunków dziennikarskich). 

A. Wiedza 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Umiejętności 

 
 
 
 
 
 

K_U01 Krytycznie ocenia treści przekazów medialnych.  
 
 
 
 
 

K_U05 Posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia prostych analiz przekazów 

medialnych służących celom informacyjnym (uchronieniem się przed manipulacją 

społeczną), promocyjnym. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

Nowe Media I stacjonarny polski do wyboru 

 

K_W05 Student ma podstawową uporządkowaną wiedzę w zakresie różnych typów dyskursów 

medialnych, rozpoznaje je, charakteryzuje ich specyfikę. 

K_W07 Student ma podstawową uporządkowaną wiedzę z zakresu metod analizy dyskursu 

medialnego, potrafi wiedzę zastosować do celów analitycznych, komunikacyjnych, 

informacyjnych. 
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C. Kompetencje 

6. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

Ćwiczenia 
Liczba 

godzin 

Ć1 – Dyskurs medialny (Kontekst. Struktura. Aspekt poznawczy) 1 

Ć2 – Specyfika komunikatu medialnego (Sytuacyjność. Dialogowość. Kolokwialność. 
Spontaniczność) 

1 

Ć3 - Specyfika komunikatu medialnego (Multimedialność. Hipertekstowość. Hierarchiczność. 
Automatyzacja. Dynamiczność) 

1 

Ć4 – Retoryka w dyskursie medialnym 
 

 

1 
 

K_K01 Rozumie potrzebę poszerzania i wzbogacania swojej wiedzy. 

K_K02 Potrafi współdziałać w grupie. 

 

Wykład 
Liczba 

godzin 

W1 – Dyskurs medialny (Kontekst. Struktura. Aspekt poznawczy) 1 

W2 – Specyfika komunikatu medialnego (Sytuacyjność. Dialogowość. Kolokwialność. 
Spontaniczność) 

1 

W3 - Specyfika komunikatu medialnego (Multimedialność. Hipertekstowość. 
Hierarchiczność. Automatyzacja. Dynamiczność) 

1 

W4 – Retoryka w dyskursie medialnym 1 

W5 – Media a zasady poprawnej polszczyzny 1 

W6 – Język mediów w perspektywie aksjologicznej 1 

W7 – Perswazja i manipulacja w mediach 1 

W8 – Leksyka w mediach 1 

W9 – Wulgaryzacja języka w mediach 1 

W10 – Językowe przejawy agresji w mediach 1 

W11 – Medialny obraz świata 1 

W12 – Sylwiczny i intymistyczny charakter blogów 1 

W13 – Język pogawędek internetowych 1 

W14 – Język aukcji internetowych 1 

W15 – Komunikacja w świecie gier komputerowych 1 

SUMA GODZIN 15 
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Ć5 – Media a zasady poprawnej polszczyzny 1 

Ć6 – Język mediów w perspektywie aksjologicznej 1 

Ć7 – Perswazja i manipulacja w mediach 1 

Ć8 – Leksyka w mediach 1 

Ć9 – Wulgaryzacja języka w mediach 1 

Ć10 – Językowe przejawy agresji w mediach 1 

Ć11 – Medialny obraz świata 1 

Ć12 – Sylwiczny i intymistyczny charakter blogów 1 

Ć13 – Język pogawędek internetowych 1 

Ć14 – Język aukcji internetowych 1 

Ć15 – Komunikacja w świecie gier komputerowych 1 

SUMA GODZIN 
 

 

15 
 

 

 
 

8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Wykorzystanie technik multimedialnych, dyskusja. Czytanie wybranej literatury, oglądanie i analizowanie 

filmów prezentujących wybrane aspekty omawianych tematów, dyskusja, prezentacje, wykorzystanie źródeł 

internetowych. 

9.  SPOSÓB ZALICZENIA 

Wykład 

Zaliczenie na podstawie aktywności w czasie wykładu i przeprowadzonej dyskusji. 

 
Ćwiczenia 

Zaliczenie na podstawie aktywności, przygotowywanych prezentacji multimedialnych oraz pisemnej 
analizy wybranego zagadnienia z zakresu omawianych treści. 

 

10.  FORMY ZALICZENIA 

Wykład 

Aktywność, dyskusja. 
 

Ćwiczenia 

Aktywność, pisemna analiza, prezentacja 
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11.  SPOSOBY OCENY 

Wykład 

Ocena formująca dokonywana na bieżąco w czasie dyskusji. 

 
Ćwiczenia 

Ocena formująca dokonywana na bieżąco w czasie dyskusji, ocena podsumowująca – pisemna 
analiza. 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄSTUDENTA 

13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008. 

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006. 

Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000. 

Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2007. 
Kreowanie światów w języku mediów, red. P. Nowak, R. Tokarski, Lublin 2007. 
Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004. 
Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999. 
Studia nad językiem, informacją i komunikacją, red. W. Krzemińska, P. Nowak, Poznań 2003. 

B. Literatura uzupełniająca 

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006. 

Język w mediach elektronicznych, red. J. Podracki, E. Wolańska, Warszawa 2008. 

Kajtoch W. , Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t.1, Kraków 2008. 

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006. 

Pisarek W., O mediach i języku, Kraków 2007. 

Pisarek W., Retoryka dziennikarska, Kraków 2008. 

Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008. 
 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
(studia stacjonarne) 

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30  
Praca własna 70  

SUMARYCZNA LICZBA 
PUNKTOW ECTS 
DLA PRZEDMIOTU: 4 

100  
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Tabakowska E., Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1999. 

Tokarski R., Słownictwo jako interpretacja świata [w:] J. Bartmiński (red.): Współczesny język polski, 
Lublin 2001, 

s. 343-370. 



 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. NAZWA PRZEDMIOTU 

JĘZYK REKLAMY (JR) 

2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

INSTYTUT HUMANISTYCZNY 

3. STUDIA 

4. CELPRZEDMIOTU 

 wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu specyfiki językowej poszczególnych przekazów 
reklamowych w mediachmasowych. 

 zobrazowanie roli języka reklamy w życiu społecznym współczesnegoczłowieka. 

 wykształcenie umiejętności krytycznej analizy przekazów reklamowych w poszczególnych 
mediachmasowych. 

 omówienie konsekwencji zmiany wywołanej przez  nowe  zjawiska  komunikacji  społecznej 
w reklamie i zmianę modelu funkcjonowania języka reklamy w kulturzewspółczesnej. 

 rozwijanie kompetencji w zakresie analizy i interpretacji językowych przekazów 
reklamowych. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę zzakresu: 

 Reklama imarketing. 

 Wiedza ojęzyku. 

B. Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać umiejętności i kompetencje społeczne z 
zakresu: 

 Reklama imarketing. 

 Wiedza ojęzyku. 

6. EFEKTYKSZTAŁCENIA 

A. Wiedza 

K_W15 ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu językareklamy. 

kierunek stopień tryb język status przedmiotu 

nowe media I stacjonarny polski fakultatywny 
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B. Umiejętności 

C. Kompetencje 

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, samodzielnie uaktualnia stan swojej 
wiedzy, kompetencji i umiejętności współpracy w zakresie językareklamy. 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

ćwiczenia liczba 
godzin 

W1 – Funkcjonowanie reklamy jako przekazu werbalnego w kulturze współczesnej. 2 

W2 – Uwarunkowania komunikacyjne aktu reklamowego. Reklama w systemach 
komunikowania społecznego. Konsumpcyjne przesuniecie komunikacyjne. 

2 

W3 – Rynek tekstu reklamowego i jego uwarunkowania społeczne. Copywriting jako 
sprzedaż tekstów reklamowych. 

2 

W4 – Wielokodowość przekazu reklamowego w poszczególnych mediach. 2 

W5 – Podstawowe strategie pragmalingwistyczne aktu reklamowego. 2 

W6 – Retoryka reklamy. Podstawowe strategie retoryczne aktu reklamowego. 2 

W7 – Podstawowe konstrukcje gramatyczne aktu reklamowego. 2 

W8 – Relacje słowa i obrazu w reklamie. Poetyka reklamy ikonicznej i jej główne typy, 
środki wyrazu i zasady konstrukcji. 

2 

W9 – Poetyka reklamy audiowizualnej i jej główne typy, środki wyrazu i zasady 
konstrukcji. 

2 

W10 – Relacje intertekstualne i intermedialne w reklamie audiowizualnej. 2 

W11 – Czy reklama kłamie? Zjawisko stereotypizacji i manipulacji w języku reklamy. 2 

W12 – Reklama jako przekaz ideologiczny. Ideologiczny język reklamy. 2 

W13 – Zjawisko przemocy symbolicznej w języku reklamy. 2 

W14 – Edukacyjne wykorzystanie języka reklamy. 2 

W15 – Kolokwium pisemne. 2 

SUMA GODZIN 30 
 

K_U01 samodzielnie zdobywa i interpretuje wiedzę związaną z językiem reklamy. 

K_U17 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania swoich sądów odwołując się 
do własnych doświadczeń i poglądów w dyskusji na temat języka reklamy. 
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8. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

metody problemowe, metody aktywizujące, metody eksponujące 

teksty źródłowe, rzutnik multimedialny, laptop, telewizor z ekranem LCD, przekazy 
audiowizualne, przekazy internetowe,e---booki. 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

ćwiczenia 

Zaliczenie na ocenę 

 

10. FORMY ZALICZENIA 

ćwiczenia 

Zaliczeniepisemne 

11. SPOSOBY OCENY 

ćwiczenia 

Zaliczenie pisemne w formie testu opisowego, który polega na odpowiedzi na 10 pytań 
problemowych. Do zaliczenia wymagana jest odpowiedź, która stanowi 60 % maksymalnej 
ilości punktów. 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
na studiach stacjonarnych 

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem. 30 h. (30 ćw.)  

Czytanie wskazanej literatury. 30 h.  

Analiza tekstów źródłowych. 30 h.  

Przygotowanie do kolokwium 
pisemnego. 

30 h.  

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW 
ECTS DLA PRZEDMIOTU 

4  
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13. WYKAZLITERATURY 

A. Literaturawymagana 

1. Bralczyk J., Język na sprzedaż, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Warszawa – Bydgoszcz2000. 

2. Golka M.,Świat reklamy, Agencja Badawczo---Promocyjna "Artia", Warszawa 1994. 

3. LewickiP.H.,Retorykareklamy,WydawnictwoUniwersytetuWrocławskiego,Wrocław1999. 

4. SkowronekK.,Reklama.Studiumpragmalingwistyczne,Wydawnictwo„Rabid”,Kraków2001. 

5. Szczęsna E., Poetyka reklamy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2001. 

6. Szczęsna E., Reklama jako ideologia, w: Ideologie codzienności, red. Irena Kamińska–Szmaj, 
Tomasz Piekota, Marcin Poprawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2009, s.179–185. 

B. Literatura uzupełniająca 

1. Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Wydawnictwo „POLTEXT”, Warszawa 
2001. 

2. Pitrus A., Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, Wydawnictwo „Rabid”, 
Kraków2005. 

3. LewisH.G.,NelsonC.,Podręcznikreklamy,przeł.TomaszGruszkowski,WIG---Press,Warszawa 2000. 

4. Lisowska – Magdziarz M., Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka, 
Wydawnictwo „Rabid”, Kraków2000. 



 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 
 
 
 

 
SYLABUS PRZEDMIOTU 

 

NAZWA PRZEDMIOTU 

Stereotypy w procesie komunikacji 

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

Instytut Humanistyczny 

STUDIA 

CEL PRZEDMIOTU 

Przedstawienie podstaw procesu komunikowania i udziału stereotypów społecznych oraz myślenia 

stereotypami w procesie komunikowania. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Podstawowa wiedza z zakresu wiedzy o społeczeństwie w kompetencji szkołyśredniej 

6. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 Wiedza 

 K_W02, 

K_W03 

Student definiuje podstawowe pojęcia wprowadzone w czasie zajęć: proces 

komunikowania, uczestnicy, stereotyp, uprzedzenie w sposób zorientowany na 

praktyczne zastosowanie w wybranej sferze działalności: kulturowej, animacji 

kultury, promocyjnej. 

 

K_W02, 

K_W03 

Student zna rolę stereotypów w procesie komunikowania, rozpoznaje stereotypy 

i stereotypowe style myślenia w procesie komunikacji w celu jej usprawnienia. 

kierunek stopie
ń 

tryb język status 
przedmiotu 

nowe 
media 

I stacjonarny polski do wyboru 
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 Umiejętności 

 K_U09, 

K_U10 

Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji 

zadań. 

 

K_U05 Student pod kierunkiem opiekuna prowadzi prace warsztatowe w zakresie tematu 

zajęć (buduje narzędzia do skutecznej komunikacji, dobiera narzędzia do założonych 

celów). 

C. Kompetencje 

 K_K11 
 
 
 
 

K_K01 

Jest uwrażliwiony na etyczną stronę wykorzystywanych narzędzi komunikacyjnych  

i argumentów (swojej pracy), świadom możliwych konsekwencji używania narzędzi 

odwołujących się do stereotypowych stylówmyślenia. 

 
potrafi współdziałać w grupie. 

 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

Ćwiczenia Liczba 

godzin 

 

Ć1- Wprowadzenie. Nauka o komunikowaniu, modele komunikacji społecznej i 

międzykulturowej. 

2  

Ć2- Cechy procesu komunikowania społecznego, elementów procesu komunikowania 

społecznego (uczestnicy, kontekst, komunikat, kanał, szumy, sprzężeniezwrotne); 

2  

Ć3- Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i kategoriami opisującymi różne 

formy i procesy komunikowania społecznego: kod, znak, symbol, metafora, metonimia, 

denotacja, konotacja, kanał, znaczenie, kodowanie, dekodowanie. 

2  

Ć4- Wprowadzenie do teorii mediów masowych (media w perspektywie kulturoznawczej, 

przekazy masowe a wartości społeczne, rola odbiorcy w komunikowaniu masowym) 

2  

Ć5- Wprowadzenie do teorii komunikacji międzykulturowej (tożsamość a komunikowanie, 

percepcja a komunikowanie, kultura a zachowanie) 

2  
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Ć6- Psychologiczne i społeczne aspekty komunikowania. Rola procesu percepcji i 

wyobrażeń społecznych w procesiekomunikowania. 

2  

Ć7- Stereotyp. Uprzedzenie. Przyczyny powstawania i kształtowania się stereotypów i 

uprzedzeń. „Swój-obcy” i mechanizm mityzacji rzeczywistości jako organizatory 

rzeczywistości społeczno-kulturowej. 

2  

Ć8- Konformizm. Kategoryzacja, stereotypy społeczne. Konserwatyzm, postawy i 

przekonania społeczne w procesiekomunikowania. 

2  

Ć9- Płeć i komunikowanie. Rola stereotypów płciowych w procesie komunikowania. 2  

Ć10- Rola stereotypów etnicznych w procesie komunikowania. 2  

Ć11- Religia i stereotypy. Uprzedzenia względem wyznawców odmiennych religii i ich rola 

w procesie komunikacji. 

2  

Ć12- Środki masowego przekazu, media masowe i nowe media w procesie utrwalania i 

obalania stereotypów. Propaganda i przekonywanie. Atrakcyjnośćprzekazu. 

2  

Ć13- Warsztaty 2  

Ć14-Warsztaty 2  

Ć15-Warsztaty 2  

SUMA GODZIN 30  

 
8. NARZĘDZIADYDAKTYCZNE 

Czytanie literatury, oglądanie i analizowanie filmów prezentujących wybrane aspekty omawianych 

tematów, dyskusja, wykorzystanie źródeł internetowych,warsztaty. 

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

 Ćwiczenia  

Zaliczenie na podstawie aktywności, stopnia przygotowania do ćwiczeń, warsztaty  
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10. FORMY ZALICZENIA 
 
 

Ćwiczenia 

Aktywność, warsztaty 

11. SPOSOBY OCENY 

Ćwiczenia 

Ocena formująca dokonywana na bieżąco w czasie dyskusji, ocena podsumowująca – warsztaty. 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności (studia stacjonarne) 
 

 

Godziny kontaktowe z 

nauczycielem 

30   

Udział w konsultacjach 5   

Czytanie zaleconej literatury 30   

Przygotowanie się do warsztatów 25   

Samodzielne wyszukiwanie 

informacji w źródłach 

internetowych i innych nowych 

mediach 

15   

SUMARYCZNA LICZBA 

PUNKTOW ECTS 

DLA PRZEDMIOTU: 4 

105   

13. WYKAZLITERATURY 

Literatura wymagana 

1. Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa1997. 

2. Gimbut M., Wizerunek płci w reklamie, czyli o stereotypach kobiet i mężczyzn, „Zeszyty 

Etnologii Wrocławskiej”, 2001, nr 2(3), s.73-89. 

 
3. Fiske J.,, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999. 
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4. Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji 

międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków2006. 

 

5. McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa2007. 
 

B. Literaturauzupełniająca 

 
1. Łodziński S., Etniczność, obywatelstwo i wielokulturowość w procesach globalizacji, [w:] 
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4. Benedyktowicz Z., Portrety obcego: od stereotypu do symbolu, Kraków2000. 

 
5. Benedyktowicz Z., Stereotyp – obraz – symbol. O możliwościach nowego spojrzenia na 
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 
 
 
 

 
SYLABUS PRZEDMIOTU 

 

NAZWA PRZEDMIOTU 

Symbole w komunikowaniu 

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT 

Instytut Humanistyczny 

STUDIA 

CEL PRZEDMIOTU 

Przedstawienie podstaw procesu komunikowania i roli symboli, znaków, oznak, sygnałów,  archetypów      

w procesiekomunikowania. 

5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI IKOMPETENCJI 

A. Podstawowa wiedza z zakresu wiedzy o społeczeństwie w kompetencji szkołyśredniej 

6. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 Wiedza 

 K_W02, 

K_W03 

Student definiuje podstawowe pojęcia wprowadzone w czasie zajęć: proces 

komunikowania, uczestnicy, symbol, znak, oznaka, sygnał, archetyp w sposób 

zorientowany na praktyczne zastosowanie w wybranej sferze działalności: kulturowej, 

animacji kultury, promocyjnej. 

 

K_W02, 

K_W03 

Zna rolę symboli i innych znaków w procesie komunikowania, z ukierunkowaniem na 

praktyczne zastosowanie wiedzy w wybranym obszarze działalności: animacji 

kultury, komunikacyjnej, promocyjnej. 

kierunek stopie
ń 

tryb język status 
przedmiotu 

nowe 
media 

I stacjonarny  polsk
i 

do wyboru 
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 Umiejętności 

 K_U09, 

K_U10 

Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji 

zadań. 

 

K_U05 Student pod kierunkiem opiekuna prowadzi prace warsztatowe w zakresie tematu 

zajęć (buduje narzędzia do skutecznej komunikacji, dobiera narzędzia do założonych 

celów). 

C. Kompetencje 

 K_K08 
 
 

 
K_K01 

Jest świadomym uczestnikiem i kreatorem kultury, uczestniczy w życiu kulturalnym, 

animuje je korzystając z różnych jego form i mediów. 

 
Potrafi współdziałać w grupie. 

 

7. TREŚCI PROGRAMOWE – STUDIA STACJONARNE 

Ćwiczenia Liczba 

godzin 

 

Ć1- Wprowadzenie. Nauka o komunikowaniu, modele komunikacji społecznej i 

międzykulturowej. 

2  

Ć2- Cechy procesu komunikowania społecznego, elementów procesu komunikowania 

społecznego (uczestnicy, kontekst, komunikat, kanał, szumy, sprzężeniezwrotne). 

2  

Ć3- Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i kategoriami opisującymi różne 

formy i procesy komunikowania społecznego: kod, znak, symbol, metafora, metonimia, 

denotacja, konotacja, kanał, znaczenie, kodowanie, dekodowanie. 

2  

Ć4- Wprowadzenie do teorii mediów masowych (media w perspektywie kulturoznawczej, 

przekazy masowe a wartości społeczne, rola odbiorcy w komunikowaniu masowym). 

2  

Ć5- Wprowadzenie do teorii komunikacji międzykulturowej (tożsamość a komunikowanie, 

percepcja a komunikowanie, kultura a zachowanie). 

2  



3  

Ć6- Psychologiczne i społeczne aspekty komunikowania. Rola procesu percepcji i 

wyobrażeń społecznych w procesiekomunikowania. 

2  

Ć7- Znak, symbol, oznaka, sygnał, archetyp, alegorie, hierofania, mit – wprowadzenie. 2  

Ć8- Symbol w ramach różnych opcji filozoficznych i metodologicznych. Jego rola w 

procesiekomunikowania. 

2  

Ć9- Symbole w płaszczyźnie kulturowej, religijnej, społecznej; ugruntowanie wiedzy o 

podstawowych technikach interpretacyjnych (strukturalizm, fenomenologia, hermeneutyka), 

które mogą być pomocne w interpretowaniu symboli religijnych, artystycznych, 

kulturowych. 

2  

Ć10- Symbolika ciała w procesie komunikowania. 2  

Ć11- Symboliczny czas, symboliczna przestrzeń. Rola symbolu w budowaniu wyobrażeń 

kulturowych. 

2  

Ć12- Próba odpowiedzi na pytanie, czy i na ile symbolizm może stanowić płaszczyznę 

porozumienia dla przedstawicieli różnychkultur. 

2  

Ć13- Warsztaty 2  

Ć14-Warsztaty 2  

Ć15-Warsztaty 2  

SUMA GODZIN 30  

 
8. NARZĘDZIADYDAKTYCZNE 

Czytanie literatury, oglądanie i analizowanie filmów prezentujących wybrane aspekty omawianych tematów, 

dyskusja, wykorzystanie źródeł internetowych, warsztaty. 



4  

9. SPOSÓB ZALICZENIA 

 Ćwiczenia  

Zaliczenie na podstawie aktywności, stopnia przygotowania do ćwiczeń, warsztaty. 

10. FORMY ZALICZENIA 
 
 

Ćwiczenia 

Aktywność, warsztaty 

11. SPOSOBY OCENY 

Ćwiczenia 

Ocena formująca dokonywana na bieżąco w czasie dyskusji, ocena podsumowująca – warsztaty. 

 

12. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 
 
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

(studia stacjonarne) 

  

Godziny kontaktowe z 

nauczycielem 

30   

Udział w konsultacjach 5   

Czytanie zaleconej literatury 30   

Przygotowanie się do warsztatów 25   

Samodzielne wyszukiwanie 

informacji w źródłach 

internetowych i innych nowych 

mediach 

15   

SUMARYCZNA LICZBA 

PUNKTOW ECTS 

DLA PRZEDMIOTU: 4 

105   

13.  WYKAZ LITERATURY 

Literatura wymagana 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Fiske J.,, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999. 

 
2. Leach E., Kultura i komunikowanie, [w:] Rytuał i narracja, red. M. Buchowski, 

Warszawa 1989. 

 

3. Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w

komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków2006. 

 

4. Rega A., Człowiek w świecie symboli. Antropologia filozoficzna Mircei Eliadego, 

Kraków 2001. 

 

5. Ricoeur P., Symbol daje do myślenia, [w:] tegoż, Egzystencja i hermeneutyka, 

Warszawa 1975. 

 

6. Symbole i symbolika, M. Głowiński (red.), Warszawa1990. 
 

B. Literaturauzupełniająca 

 
1. Andrzejewski B., Symbol a rzeczywistość, Poznań 1996. 

 
2. Freud Z., Wstęp do psychoanalizy, Warszawa1984. 

 
3. McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa2007. 

 
Robotycki Cz., Symbole dają do myślenia, [w:] tegoż, Etnografia wobec kultury 
współczesnej, 

 


