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Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do ogólnej teorii komunikacji rozumianej jako dziedzina, w której za
punkt wyjścia przyjmuje się proces komunikowania jako pierwotnych wobec wszystkich inny procesów społecznych;
studenci zostaną zaznajomieni z najnowszymi osiągnięciami kognitywistyki, konstruktywizmu, teorii systemów
społecznych oraz koncepcjami umysłu niezbędnymi do rozumienia złożoności komunikowania za pomocą mediów i w
mediach.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza humanistyczna z zakresu literaturoznawstwa, socjologii, filozofii lub ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada ogólną wiedzę o filozoficznych i naukowych
koncepcjach bazowych dla teorii komunikacji; K_W011 EP1

Posiada pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę o
nowoczesnych teoriach komunikacji i ich zastosowaniu
w analizie zjawisk społeczeństwa medialnego; K_W032 EP2

umiejętności

Potrafi poruszać się wśród najnowszych modeli
teoretycznych właściwych dla teorii komunikacji;

K_U04
K_U051 EP3

Potrafi twórczo analizować zjawiska społeczne z
wykorzystaniem różnych modeli komunikowania; K_U062 EP4

kompetencje społeczne

Zna i rozumie potrzebę ustawicznego kształtowania i
pogłębiania wiedzy z zakresu komunikacji międzyludzkiej
w kontekście i zmieniającej się rzeczywistości
społeczeństwa medialnego.

K_K01
K_K021 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: teoria komunikacji

Forma zajęć: wykład

2
1. Zagadnienia organizacyjne. Wprowadzenie to tematyki ogólnej teorii komunikacji

1

5
2. Klasyczne koncepcje filozoficzne w zakresie teorii komunikacji

1

5
3. Klasyczne koncepcje komunikacji międzyludzkiej

1

4
4. Elementy historii społeczeństwa medialnego oraz ich odniesienie do obszaru naukowej
konceptualizacji komunikowania 1

5
5. Nowoczesne koncepcje filozoficzne w zakresie nauki o komunikacji

1
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5
6. Nowoczesne koncepcje naukowe jako podstawa teorii komunikacji

1

47. Znaczenie wiedzy teoretycznej o komunikacji dla praktyki badawczej i zawodowej 1

wykład z elementami prezentacji multimedialnejMetody kształcenia

A. Briggs, P. Burke, Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, przeł. J. Jedliński, Warszawa 2010. :

B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2007  :

J. Fiske, 1999. Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, przeł. A. Gierczak, Wrocław 1999;  :

Literatura podstawowa

M. Fleischer, Ogólna teoria komunikacji, przeł. M. Burnecka, M. Fleischer, Wrocław 2007 :

Radykalny Konstruktywizm. Antologia, Wrocław 2006 :
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

23Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

ZO
Zaliczenie na podstawie kolokwium pisemnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa (ocena koordynatora)  = ocenie z kolokwium pisemnego

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 teoria komunikacji Ważona

1 teoria komunikacji [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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