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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

    Nazwa przedmiotu: 

 (OGÓLNOUCZELNIANE) DEZINFORMACJA, MANIPULACJA, TROLLING, 
FAKE NEWS – WYKORZYSTANIE MEDIÓW DO WPŁYWU NA OPINIĘ 
PUBLICZNĄ. ANALIZA WYBRANYCH CASE STUDY 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 

                  fakultatywny semestr: 4 – język polski 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 
1

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: Dr hab. Marcin Orzechowski prof. US 

Prowadzący zajęcia: Dr hab. Marcin Orzechowski prof. US 

Cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z problematyką szeroko rozumianej manipulacji w mediach tradycyjnych i 
społecznościowych. Przedstawienie wybranych studiów przypadków (case study) jako wizualizacji i 
praktycznego zastosowania manipulacji celem wywarcia wpływu na opinię publiczną. 

Wymagania wstępne:  

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 1 EP1 Student potrafi zdefiniować pojęcie manipulacji  NIE UZUPEŁNIAMY 

umiejętności 2 EP2 Student umie rozpoznać przejawy manipulacji w mediach jw. 

kompetencje społeczne 3 EP3 
Student  nabywa kompetencję polegającą na identyfikacji dylematów 
związane z działaniami manipulacyjnymi w mediach, ich kontekstem 
etycznym oraz realnym 

jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

     15 
w tym    

e-learning 

Przedmiot: 

Forma zajęć: wykład 

1. Ustalenia definicyjne i podejście teoretyczne do zjawiska manipulacji (teoria ustalania porządku 
dziennego-agenda setting, teoria dwustopniowego przepływu(Two-step flow of communication), teoria 
użytkowania i zaspokajania potrzeb (Uses and gratification theory), Teoria kultywacji (Cultivation 
theory), Koncepcja torowania (Priming), Teoria spirali milczenia (Spiral of silence), Model „podskórnej 
igły” (Hypodermic needle model). 

4 3  

2. Instrumenty manipulacji medialnej (gatekeeping, framing, fake news, zjawisko trollingu w social 
mediach) 

4 3  

3. Idea „Rosyjskiego Świata” a narracja medialna w Federacji Rosyjskiej. Operacje wpływu na 
obszarze Ukrainy (aneksja Krymu, federalizacja Donbasu) 

4 3  
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4. Praktyczny wymiar rosyjskiej wojny informacyjnej - platformy  medialne Sputnik i Russia Today 4 3  

5. Globalny wymiar operacji wpływu – analiza case study wpływu instrumentów manipulacji medialnej 
na wyniki wyborów prezydenckich we Francji w 2017 roku i Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. 4 3  

Metody kształcenia  Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

Praca pisemna/ esej/ recenzja EP1, EP2, EP3 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na zadany temat 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Przy ocenie pracy pisemnej zostaną uwzględnione następujące kryteria: zasadność i sposób argumentacji, 
słownictwo i komunikatywność przekazu, układ i styl wypowiedzi, poprawność językową. 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot 
Rodzaj 

zaliczenia 
Metoda obl. 

oceny 
Waga do 
średniej 

4     

4 Wykład 
zaliczenie z 

oceną 
średnia 
ważona 

1 

Literatura podstawowa 

Marek Michał (2020): Operacja Ukraina. Kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich 
ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w latach 2013-2019, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2020. 
Gackowski Tomasz, Dziedzic Joanna (red.) (2011): Manipulacja w mediach. Media o manipulacji, Oficyna 
Wydawnicza ASPRA-JR , Warszawa 

  Hartley Gregory, Karinch Maryann (2015): Podręcznik manipulacji, Wydawnictwo Bellona, Warszawa. 
  Walewski Łukasz (2020): Władza w sieci. Jak nami rządzą social media, Wydawnictwo Mando, Kraków. 

Literatura uzupełniająca 
Aro Jessika (2020): Trolle Putina. Prawdziwe historie z frontów rosyjskiej wojny informacyjnej, Wydawnictwo 
Sine Qua Non, Kraków. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  0  

Przygotowanie się do zajęć  0 

Studiowanie literatury  4 

Udział w konsultacjach  1  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  5 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  0 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 
 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 
Nazwa przedmiotu: Eko-finansowanie w koncepcji zrównoważonego rozwoju 
  

(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 
Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 
 

Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język  

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 
 

4 
 

wykład 15  ZO 1 
1 Razem 

  
15  1 

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak 

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak / dr hab. prof. US. Magdalena Zioło 

Cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest identyfikacja i rozumienie procesów zachodzących w obszarze finansowania zrównoważonego rozwoju, 
zmian klimatycznych i dostosowania się do wymogów zmieniających się celów gospodarki cyrkularnej. Ponadto pokazanie 
różnic miedzy tradycyjnie rozumianym finansowaniem a zrównoważonym finansowaniem, w wymiarze krajowym i 
międzynarodowym oraz ukazanie znaczenia (w tym oddziaływania) zrównoważonego finansowania na rynku pracy, w rozwoju 
przedsiębiorstw i instytucji oraz ogniw gospodarki cyrkularnej. 

Wymagania wstępne: 

W zakresie wiedzy: 
- ogólna wiedza zdobyta w szkole średniej, 
- podstawowa znajomość sytuacji gospodarczej oraz idei zrównoważonego rozwoju. 
W zakresie umiejętności: 
- umiejętność identyfikowania podstawowych pojęć i zjawisk ekonomicznych oraz związków przyczynowo-skutkowych między 
innymi nabyta w szkole średniej. 
W zakresie kompetencji społecznych: 
- komunikacja interpersonalna, 
- chęć do studiowania i poznawania zachodzących zjawisk we własnym zakresie,  
- zadawanie pytań na forum, udział w dyskusji, 

- praca zespołowa. 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 
1 EP1 

ma wiedze z zakresu podstawowych reguł działania systemu finansowego, 
głównie w obszarze instytucji finansowych i niefinansowych oraz związków ze 
sfera realna 

NIE WYPEŁNIAMY 

2 EP2    zna podstawowe instrumenty służące finansowaniu zmian klimatycznych jw. 

 … …  jw. 

umiejętności 

1 EP3 potrafi określać szanse i zagrożenia związane z przemianami współczesnych 
zjawisk finansowych i zastosowaniem eko-instrumentów finansowych jw. 

2 EP4 
ma podstawowe umiejętności analizowania wpływu wykorzystywania 
instrumentów finansowych w gospodarce cyrkularnej oparciu o kryteria 
rentowności, płynności i ryzyka na sytuację finansową 

jw. 

 … …  jw. 

kompetencje społeczne 
1 EP5 jest przygotowany do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności z 

zakresu wykorzystania instrumentów finansowych w gospodarce cyrkularnej jw. 

2 EP6  jw. 
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 … …  jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 w tym    
e-learning 

Przedmiot:  

Forma zajęć: wykład 

1. Zrównoważony system finansowy, instytucje, instrumenty i reguły a wyzwania gospodarki cyrkularnej 4 2  

2. Zjawisko wykluczenia i nierówności dochodowych jako wyzwanie dla finansów zrównoważonych 4 2  

3. Eko-instrumenty w finansowaniu gospodarki cyrkularnej, inicjatyw ekologicznych i klimatycznych 4 4  

4. Idea sprzedaży certyfikatów, i alokacja wpływów budżetowych uzyskanych ze sprzedaży praw do emisji gazów 
cieplarnianych 4 1  

4. Instytucje wspierające eko-finansowanie – procedury, wytyczne, programy i projekty 4 4  

5. Eko-finansowanie i jego oddziaływanie na różne sfery aktywności człowieka – praktyczne rozwiązania oraz dobre 
praktyki 4 3  

 4 15  

Metody kształcenia Wykład: wykład interaktywny, analiza i rozwiązywanie studiów przypadków, dyskusja na forum 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa 

Projekt grupowy, zaliczenie na ocenę  

Forma i warunki 
zaliczenia 

Projekt grupowy pozwoli zweryfikować kompetencje z punktu widzenia zastosowania wiedzy w praktyce oraz rozwoju 
kompetencji społecznych.  
Zaliczenie wykładu oparte zostanie na teście sprawdzającym (test jednokrotnego wyboru – kilkanaście pytań na platformie 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Na ocenę końcową składa się: ocena za projekt wyrażona liczbą punktów oraz ocena z testu wyrażona liczbą punktów. 
Od 51% punktów z całej aktywności studenta – dostateczny; od 70% - dostateczny +; od 80% - dobry; od 90% - dobry +; od 95 
%- bardzo dobry. 
 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4 Eko-finansowanie w koncepcji zrównoważonego rozwoju 

 

arytmetyczna 

 

4 Eko-finansowanie w koncepcji zrównoważonego rozwoju zaliczenie z 
oceną 

  

Literatura podstawowa 

1. Strefa finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. Red. K.Raczkowski, M.Zioło, Cedewu, Warszawa 2017 
2. Zielone finanse w Polsce. Red. L. Kotecki. Global Comparct, MF. 2021 
3. Zioło M. Finanse zrównoważone. PWE, Warszawa 2020 
4. Spoz A., Kulińska-Sadłocha E., M.Zioło, Zrównoważone rynki finansowe - perspektywa krajowa i międzynarodowa. 

PWE, Warszawa 2022 
 

Literatura uzupełniająca 

1. Zielone finanse w Polsce. Red. L. Kotecki. Global Comparct. 2020 
2. https://www.gov.pl/web/nfosigw/ 
3. https://www.pwc.pl/ 
4. https://www.parp.gov.pl/ 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  1  

Przygotowanie się do zajęć  1 

Studiowanie literatury  2 
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Udział w konsultacjach  1  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  4 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  1 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu: 

 Europejskie muzea i ich zbiory 
(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język  

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 
1

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: Dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak 

Prowadzący zajęcia: Dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak 

Cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z historią europejskich muzeów. Przedstawienie najważniejszych 
dzieł znajdujących się w nich, w kontekście ich specyfiki oraz znaczenia w historii, kulturze i 
sztuce. Ukazanie obiektów przedstawiających obraz przeszłości i wskazanie ich potencjału 
edukacyjnego. Wskazanie różnych typów i rodzajów muzeów. 

Wymagania wstępne: 
Wiedza z zakresu historii i kultury zdobyta podczas wcześniejszych etapów 
kształcenia 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 

1 EP1 

ma wiedzę o instytucjach muzealnych i wystawienniczych 
i ich znaczeniu w historii i kulturze  

zna rolę

NIE WYPEŁNIAMY 

2 EP2 
ma podstawową wiedzę o zawartości muzeów 
europejskich  

jw. 

 

 c3 EP3 

zna zasady prowadzenia działalności edukacyjnej w 
muzeach 
 

jw. 

4 EP4 rozumie powiązania historii, kultury i sztuki  

umiejętności 

1 EP5 
potrafi rozwijać kreatywność i umiejętność 
samodzielnego, krytycznego myślenia  jw. 

2 EP6 
potrafi stosować podstawowe terminy dotyczące dzieła 
sztuki  

jw. 
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 …3 EP7 

potrafi wskazywać i  interpretować tendencje i procesy w 
kulturze wspólne dla krajów Europy oraz te swoiste dla 
konkretnego rejonu; 

jw. 

kompetencje społeczne 

1 EP8 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i ciągłego 
podnoszenia kompetencji z wykorzystaniem opracowań i 
fachowych czasopism w celu znalezienia optymalnego 
rozwiązania problemu w oparciu o wiedzę naukową;  

jw. 

2 EP9 

docenia rolę historii kultury i sztuki dla kształtowania 
więzi społecznych na poziomie lokalnym i 
ponadlokalnym 

jw. 

 … EP10 
jest gotowy bronić swojej tezy w dyskusji merytorycznej. 
Docenia wartość dialogu. jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 
w tym    

e-learning 

Przedmiot: Europejskie muzea i ich zbiory 

Forma zajęć: wykład 

1. Historia kolekcji i zbiorów w państwach Europy, początki muzeów 4 1  

2. Przedstawienie wybranych przykładów z kolekcji najważniejszych muzeów 
europejskich (np. Luwr, muzeum d'Orsay, Ermitaż, Uffizi, Rijksmuseum, National 
Gallery i British Muzeum w Londynie, muzea Berlina)  

4 11  

3. Najważniejsze przykłady ze zbiorów polskich 4 2  

4. Formy i znaczenie architektury budynków muzealnych  1  

Metody kształcenia Wykład, wykład konwersatoryjny, prezentacja 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

Głos w dyskusji i praca pisemna lub prezentacja do wyboru Nr efektu uczenia się z 
sylabusa 

  

Forma i warunki 
zaliczenia 

Aktywny udział w dyskusji (30% oceny końcowej), przygotowanie tez do jednej z dyskusji 
(20%oceny końcowej), praca pisemna interpretacyjna lub prezentacja (50% oceny końcowej) 
 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot 
Rodzaj zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4 

Ocena z przedmiotu = średnia ważona ocen 
cząstkowych z poszczególnych form weryfikacji 
efektów kształcenia. Aktywny udział w dyskusji 
(30% oceny końcowej), przygotowanie tez do jednej 
z dyskusji (20%oceny końcowej), praca pisemna 
interpretacyjna lub prezentacja (50% oceny 
końcowej). 

zaliczenie 

z oceną 

 Średnia 
ważona 

 

4  
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Literatura podstawowa 

E. Gombrich (1997): O sztuce, Arkady, Warszawa (różne lata wydania) 
Albumy z serii muzea świata wyd. Świat Książki: np. 
 Muzea świata. National Gallery. Londyn 
Muzea świata. Luwr. Paryż. 
Muzea świata. Rijksmuseum. Amsterdam. 
Muzea świata. Uffizi. Florencja. 
Muzea świata. Ermitaż.Petersburg. 
Muzea świata. Kunsthistorischesmuseum Wiedeń. 
 

Literatura uzupełniająca Czasopismo "Muzealnictwo" https://muzealnictworocznik.com/resources/html/  

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu    

Przygotowanie się do zajęć   

Studiowanie literatury  5 

Udział w konsultacjach  2  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.   

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  3 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu: 

 Fashion Studies 
(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język polski 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 
1

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: dr Kalina Kukiełko 

Prowadzący zajęcia: dr Kalina Kukiełko 

Cele przedmiotu: 

Zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi ze społecznym i kulturowym znaczeniem mody.  
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami analizy ubioru oraz ubierania się. 
Przedstawienie najważniejszych problemów związanych z produkcją, dystrybucją i utylizacją odzieży. 

Wymagania wstępne: Podstawowa umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 

1 EP1 Student definiuje podstawowe pojęcia z teorii mody. NIE UZUPEŁNIAMY 

2 EP2 
Student zna zakres, pojęcia i terminologię związaną ze 
społecznym kontekstem ubioru i ubierania się. 

jw.  

umiejętności 

1 EP3 
Student poddaje krytyce współczesne funkcjonowanie 
rynku mody. 

jw. 

2 EP4 
Student proponuje alternatywne rozwiązania dla przebiegu 
cyklu użytkowania ubrań. jw. 

kompetencje społeczne 

1 EP5 Student jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy. jw. 

2 EP6 
Student jest gotów do podejmowania działań na rzecz 
interesu społecznego. 

jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 
w tym    

e-learning 

Przedmiot: Fashion Studies 
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Forma zajęć: wykład 

1. Fashion Studies – wprowadzenie do problematyki 4 2  

2. Społeczna historia mody 4 2  

3. Rynek mody. Produkcja, zarządzanie i marketing 4 2  

4. Moda etyczna, moda społecznie odpowiedzialna 4 2  

5. Moda jako forma komunikacji (język mody, moda jako język) 4 2  

6. Moda a osobowość. Różnorodność i identyfikacja 4 2  

7. Ubieranie się jako praktyka społeczna 4 1  

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

PRACA PISEMNA / ESEJ / RECENZJA EP1-6 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie eseju na temat społecznej 
odpowiedzialności mody („Kto zrobił moje ubranie?”); 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

1000% - przygotowanie eseju (poprawność merytoryczna, oryginalność zaproponowanej 
perspektywy, atrakcyjność prezentacji) 
 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4 Fashion Studies  ważona 1 

4 Fashion Studies zaliczenie z 
oceną 

 
 

Literatura podstawowa  

Literatura uzupełniająca 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  1  

Przygotowanie się do zajęć  1 

Studiowanie literatury  2 

Udział w konsultacjach  1  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  4 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  1 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 
 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu:  Gospodarka światowa – różne oblicza 
                  

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 
Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 
 

Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język polski 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 
 

4 
 

wykład 15  ZO 1 
1 Razem 

  
15  1 

Koordynator przedmiotu: Dr Jarosław Narękiewicz 

Prowadzący zajęcia:   Dr Jarosław Narękiewicz 

Cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z wybranymi problemami współczesnej gospodarki światowej; 
przedstawienie mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowych stosunków 
gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zjawisk i tendencji 

Wymagania wstępne: Brak 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 1 EP1 Student identyfikuje i opisuje podstawowe procesy 
zachodzące we współczesnej gospodarce światowej NIE WYPEŁNIAMY 

umiejętności 1 EP2 
Student analizuje wpływ podmiotów funkcjonujących na 
poziomie krajowym i międzynarodowym na przebieg 
zdarzeń zachodzących w gospodarce światowej 

jw. 

kompetencje społeczne 1 EP3 

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w 
celu większej otwartości i lepszego zrozumienia 
problemów związanych z funkcjonowaniem 
współczesnego świata 

jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 w tym    
e-learning 

Przedmiot:  

Forma zajęć: wykład 

1. Struktura gospodarki światowej 4 1  

2. Handel międzynarodowy. Protekcjonizm a wolny handel 4 2  

3. Globalizacja rynków towarowych i finansowych 4 2  

4. Globalizacja a korporacje narodowe 4 2  

5. Ewolucja roli państwa 4 2  
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6. Wiedza i technologia w erze globalizacji 4 2  

7. Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce światowej 4 1  

8. Nierówności a rozwój społeczno-gospodarczy świata 4 1  

9. Nowe rodzaje ryzyka w gospodarce globalnej 4 2  

    

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa 

Esej EP1, EP2, EP3 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny za złożony esej. 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Ocena końcowa jest równa ocenie uzyskanej za złożony esej 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4     

4 Gospodarka światowa – różne oblicza zaliczenie z 
oceną 

  

Literatura podstawowa Budnikowski A., Ekonomia międzynarodowa,  Warszawa 2017. 
Zielińska-Głębocka A., Współczesna gospodarka światowa, Warszawa 2012. 

Literatura uzupełniająca 

Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie dyscyplinarne. Warszawa 2012. 
Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa 2002. 
Małecki W. (red), Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, Warszawa 2009.  
Orłowska R., Żołądkiewicz K. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Warszawa 
2012. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu    

Przygotowanie się do zajęć   

Studiowanie literatury  5 

Udział w konsultacjach    

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  10 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 
Nazwa przedmiotu:  
 

Historia Ziemi 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 3 – język  

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: Jakub Witkowski 

Prowadzący zajęcia: Jakub Witkowski 

Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z ewolucją Ziemi 

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie szkoły średniej 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 

1 EP1 Student zna aktualne poglądy na pochodzenie i ewolucję Ziemi. NIE UZUPEŁNIAMY 

2 EP2 Student posiada aktualną wiedzę na temat ewolucji życia na Ziemi. jw.  

 … …  jw. 

umiejętności 
1 EP3 

Student potrafi wyciągać podstawowe wnioski na temat ewolucji 
Ziemi z obserwacji zapisu skalnego. 

jw. 

2 EP4 Student dostrzega działanie niezmiennych w czasie praw przyrody. jw. 

 … …  jw. 

kompetencje społeczne 

1 EP5 
Student rozumie potrzebę czerpania informacji z naukowo 
weryfikowalnych źródeł. jw. 

2 EP6 Student dostrzega potrzebę uczenia się przez całe życie. jw. 

 … …  jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 
w tym    

e-learning 

Przedmiot:  

Forma zajęć: wykład 

1. Powstanie Ziemi, basenów oceanicznych i obszarów kontynentalnych; 
prekambryjski zapis ewolucji świata organicznego. 

4   
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2. Najważniejsze zdarzenia tektoniczne, klimatyczne i biotyczne fanerozoiku. 4   

    

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

Kolokwium pisemne dotyczące treści omawianych na wykładzie 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

  

Forma i warunki 
zaliczenia 

 

Ocena z kolokwium pisemnego jest oceną końcową z przedmiotu. 

 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4     

4 Ocena z kolokwium pisemnego jest oceną końcową z przedmiotu zaliczenie z 
oceną 

 
 

Literatura podstawowa T.H. van Andel, Zmienne oblicze Ziemi. Nowe spojrzenie na starą planete. PWN, Warszawa, 1997, 2001. 

Literatura uzupełniająca 
S.M. Stanley, Historia Ziemi. PWN, Warszawa, 2002. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  1  

Przygotowanie się do zajęć  0 

Studiowanie literatury  0 

Udział w konsultacjach  0  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  0 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  9 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 
 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 
Nazwa przedmiotu: 
 Innovation Mindset 

(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 
Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 
 

Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 3 – język  

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 
 

4 
 

wykład 15  ZO 1 
1 Razem 

  
15  1 

Koordynator przedmiotu: dr Katarzyna Łobacz 

Prowadzący zajęcia: dr Katarzyna Łobacz 

Cele przedmiotu: 

The main objective of the course unit is to raise awareness on the phenomenon of Mindset in business which enable a 
deep understanding of the importance of Innovation Mindset and thus conscious development of innovation focused 
thinking directed towards innovation based entrepreneurial actions as well as creating of innovation culture of an 
organisation. 

Wymagania wstępne: brak 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 
1 EP1 Student understands what is Mindset and Innovation Mindset NIE UZUPEŁNIAMY 

2 EP2 Student understands the mind challenges and fluctuation in the innovation 
process jw.  

 3 EP3 Student understands organisational challenges to innovate jw. 

umiejętności 
1 EP3 Student is able to discuss critically his/her understanding of Mindset and 

Innovation Mindset jw. 

2 EP4 Student is able to discuss critically the directions of creating an innovation 
culture jw. 

 … …  jw. 

kompetencje społeczne 
1 EP5 Student is ready to communicate the needs for Mindset changes to facilitate 

innovation culture  jw. 

2 EP6  jw. 

 … …  jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 w tym    
e-learning 

Przedmiot:  

Forma zajęć: wykład 
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1. Understanding of the Mindset and how it relates to behaviour. Fixed vs growth 
Mindset. Innovation Mindset and drivers of Innovation Mindset 3   

2. Innovation Mindset: perception of success and failure. Dochtery’s Innovation 
Mindset Model, value of failure and learning 3   

3. Innovation Mindset and Entrepreneurial Orientation. Entrepreneurial Mindset. 
Creative Mindset vs Critical Mindset. Three dimentions of Entreptreneurial 
Orientation. Effectuation theory. Innovative behaviors in the digital era. 

3   

4. Innovation Mindset of an organisation. Creating Innovation Mindset of an 
organisation. Changing Employee Mindset. Designing Innovation Culture 3   

5. Innovation Mindset: summary of the theory and practice 3   

    

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa 

Essay/discussion  

Forma i warunki 
zaliczenia 

To complete the course students are required to actively participate in lecture activities and deliver an essay 
(according to the lecturer’s requirements) to be discussed within the class. 
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

3     

3  zaliczenie z 
oceną 

  

Literatura podstawowa Dyer J., Think like an Innovator, HBR, 2011  
Mazzarol T., Cases in Entrepreneurship and Innovation, Tilde University Press, 2011 

Literatura uzupełniająca 
Dyer J. H., Gregersen h., Christensen C.M., The innovator’s DNA, HBR, 2009 
Dweck C., Mindset. The new psychology of Success, Ballantine Books, 2008 
Govindarajan V., Creating an Innovation Mindset, HBR, 2010 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu    

Przygotowanie się do zajęć   

Studiowanie literatury   

Udział w konsultacjach  2  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  8 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu: 

 Kobieta w kulturach świata 
(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język  

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 
1

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: dr Marzena Piłat 

Prowadzący zajęcia:    dr Marzena Piłat 

Cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy z zakresu roli i miejsca kobiet w wielokulturowym świecie, 
nauczenie analizowania procesów i zjawisk związanych z miejscem kobiet w rodzinie, polityce, religii, ekonomii, 
nauce. Nabycie umiejętności samodzielnej interpretacji problemów i potrzeb wspólczesnych kobiet pochodzących z 
różnych kultur. Przygotowanie do radzenia sobie w pracy w środowisku wielokulturowym. 

Wymagania wstępne: Zainteresowanie zagadnieniami z zakresu psychologii: społecznej, kulturowej, polityki i klinicznej. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 

1 EP1 
Zna i charakteryzuje rolę kobiety w różnych systemach politycznych, 
społeczno-kulturowych i religijnych.  

NIE WYPEŁNIAMY 

2 EP2 

Student zna i rozumie problemy kobiet we współczesnym, 
wielokulturowym świecie (edukacja, praca, macierzyństwo, zdrowie, 
godzenie ról zawodowych i rodzinnych) oraz rozpoznaje szanse i 
zagrożenia  z tym związane. 

jw.  

 3 EP3 

Ma wiedzę o problemach kobiety na różnych etapach jej życia, 
zmieniających się w związku z sytuacją gospodarczą, polityczną, 
procesami globalizacji, konfliktami zbrojnymi, kryzysami humanitarnymi 
itp. Charakteryzuje różne rodzaje zagrożeń dla zdrowego rozwoju i 
prawidłowego funkcjonowania kobiet oraz form pomocy i psychoterapii 
im dedykowanej. 

jw. 

umiejętności 
1 EP4 

Potrafi analizować i interpretować aktualne i uniwersalne problemy 
kobiet z perspektywy kulturowej. Potrafi dyskutować i wnioskować o 
wpływie czynników politycznych, gospodarczych, społecznych na życie 
współczesnych kobiet. 

jw. 

2 EP5 
Poddaje krytyce i dyskutuje nad skutecznymi sposobami pomocy 
oferowanej kobietom, która przyczynia się do poprawy ich losu lub/i 
rozwoju 

jw. 

kompetencje społeczne 

1 EP6 

Student jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy, dotyczącej 
funkcjonowania kobiet i ich praw obywatelskich w różnych kulturach 
świata oraz związanych z tym konsekwencji dla ich zdrowia, możliwości 
rozwoju, edukacji, prawa do samostanowienie, wolności, godności, 
niezależności finansowej, itp. 

jw. 

2 EP7 
Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej 
(pedagoga, prawnika, socjologa, itp.) w pomaganiu kobietom z różnych 
kultur oraz ich rodzinom i bliskim.  

jw. 
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 3 EP8 

Jest gotów do przedstawienie własnego punktu widzenia – nawet wbrew 
opiniom innych, ale jednocześnie docenia wartość współpracy w 
zespole. Jest ostrożny, krytyczny i świadomy własnej odpowiedzialności 
za społeczne skutki podejmowanych przez siebie działań, związanych z 
niesieniem pomocy i wsparcia kobietom pochodzącym z innych kultur.  

jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 
w tym    

e-learning 

Przedmiot: Kobieta w kulturach świata 

Forma zajęć: wykład 

1. Rola kobiety w różnych systemach religijnych i filozoficznych (chrześcijaństwo, islam, judaizm, 
buddyzm, konfucjanizm i in.) 

3   

2. Kobiety w dobie globalizacji – szanse i zagrożenia. Konflikty, migracja, wojna – życie kobiet w państwach 
upadłych. 3   

3. Praca kobiet w różnych kulturach. Kobiety w polityce – siła czy słabość? 3   

4. Bliskie związki, małżeństwo, płciowość/seksualność, macierzyństwo w kulturach świata. Kobiety w rodzinie 
(wartość, pozycja, obowiązki i przywileje a kultura)  3   

5. Wsparcie społeczne, pomoc psychologiczna i psychoterapia skierowana do kobiet. 3   

Metody kształcenia 
Wykład problemowy, konwersatoryjny, informacyjny z elementami multimedialnymi (film, reportaż) zmierzającymi do 
strukturyzacji przedstawianego materiału; dyskusja dydaktyczna zawiązana z  omawianymi treściami. 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

PRACA PISEMNA (projekt) 
EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6, 
EP7, EP8 

  

Forma i warunki 
zaliczenia 

Zrealizowanie projektu dotyczącego wybranych treści omawianych na wykładzie w formie grupowej lub indywidualnej (forma do 
wyboru przez studenta)  

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Ocena końcowa to ocena z projektu, przedstawionego w formie pisemnej  

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4 Kobieta w kulturach świata  ważona  

4 Kobieta w kulturach świata [wykład]  zaliczenie z 
oceną 

 
1 

Literatura podstawowa 

  Pospiszyl K. (1986): Psychologia kobiety, PWN, Warszawa 

  Miluska J., Boski P. (red) (1999): Męskość – kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej. Polskie Towarzystwo   
  Psychologiczne i Wydawnictwo Instytutu Psychologii, Warszawa 

  Chybicka A., Kazimierczak M. (red.) (2006): Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne. Oficyna  
  Wydawnicza „Impuls”, Kraków. 

Literatura uzupełniająca 

  Matsumoto D., Juang L. (2007). Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk. 

Pawłowski B., (2009): Biologia atrakcyjności człowieka, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa   

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  1  

Przygotowanie się do zajęć  0 

Studiowanie literatury  2 

Udział w konsultacjach  4  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  2 
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Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  1 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu:  

Narodziny polskiego reportażu (1918-1939) 

 (OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język  

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 
1

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu:  prof. dr hab. Agata Zawiszewska 

Prowadzący zajęcia:  prof. dr hab. Agata Zawiszewska 

Cele przedmiotu: 

Wyposażenie Studentów w wiedzę na temat warunków politycznych, ekonomicznych, obyczajowych i artystycznych, które 
wpłynęły na rozwój literatury faktu w dwudziestoleciu międzywojennym, szczególnie gatunku nowoczesnego reportażu.  

Wymagania wstępne: Znajomość historii powszechnej, historii Polski, historii kultury zachodniej – na poziomie maturalnym. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 

1 EP1 
Student/ka ma wiedzę na temat warunków politycznych, ekonomicznych, 
obyczajowych i artystycznych, które wpłynęły na rozwój zachodniej i polskiej 
literatury faktu w dwudziestoleciu międzywojennym.  

NIE WYPEŁNIAMY 

2 EP2 
Student/ka ma wiedzę o poetyce i pragmatyce reportażu w dwudziestoleciu 
międzywojennym, zna kanon polskich reprezentantów tego gatunku oraz ich 
najwybitniejszych dzieł. 

jw. 

umiejętności 
1 EP3 

Student/ka potrafi opisać i wyjaśnić wydarzenia polityczne oraz procesy 
ekonomiczne, obyczajowe i artystyczne, które wpłynęły na rozwój zachodniej i 
polskiej literatury faktu w dwudziestoleciu międzywojennym. 

jw. 

2 EP4 
Student/ka potrafi opisać wyznaczniki gatunkowe reportażu, odwołując się do  
twórczości kanonicznych polskich reprezentantów tego gatunku. 

jw. 

kompetencje społeczne 

1 EP5 
Student/ka ma świadomość politycznego, społecznego i artystycznego 
znaczenia literatury faktu w dwudziestoleciu międzywojennym. jw. 

2 EP6 
Student/ka ma świadomość znaczenia międzywojennego gatunku reportażu 
w procesie kształtowania się nowoczesnego rozumienia literatury. jw. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr 

Liczba godzin 

 
w tym    

e-learning 

Przedmiot: Narodziny polskiego reportażu (1918-1939) 

Forma zajęć: wykład 

1. Literatura piękna a literatura faktu w dwudziestoleciu międzywojennym. 4   
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2. Teoretyczne koncepcje i krytycznoliterackie dyskusje o reportażu. 4   

3. Poetyka i pragmatyka reportażu. Twórcy, dzieła, tematy, konwencje. 4   

    

Metody kształcenia Wykład, wykład konwersatoryjny 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

Prezentacja EP 1-6 

Forma i warunki 
zaliczenia 

 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z prezentacji. 
Aktywność podczas dyskusji może wpłynąć na podwyższenie oceny końcowej. 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Narodziny polskiego reportażu (1918-1939) Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4     

4 
Ocena końcowa z przedmiotu to 100% oceny z 
prezentacji. 

zaliczenie z 
oceną 

 
 

Literatura podstawowa 

Urszula Glensk, Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918-1939), Universitas, Kraków 2014. 
Krzysztof Stępnik, Magdalena Piechota (red.), Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
2004. 
Kazimierz Koźniewski, Ewa Sabelanka (red.), 7599 dni Drugiej rzeczypospolitej. Antologia reportażu międzywojennego, Iskry, 
Warszawa 1983. 
Mariusz Szygieł (red.), 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku, t. 1-2, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014. 

Literatura uzupełniająca 

Czesław Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej (podróż – powieść – reportaż), Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Toruń 1966. 
Maria Gołaszewska, Poetyka faktu. Szkic z pogranicza estetyki i teorii literatury, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 
1984. 
Zygmunt Ziątek, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, IBL PAN, Warszawa 1999. 
Andrzej Kaliszewski, Edyta Żyrek-Horodyska, Kasandry i Amazonki. W kręgu kobiecego reportażu wojennego, Wydawnictwo 
UJ, Kraków 2019. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu    

Przygotowanie się do zajęć   

Studiowanie literatury  5 

Udział w konsultacjach    

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  5 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 

Curriculum title: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Unit:  

University-wide lecture (wykład ogólnouczelniany)  

Course title: 

  
Negotiations between Cultures and Languages (Negocjacje na pograniczu 
kultur i języków) 

Course code:  
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Name of field of study:  
NIE WYPEŁNIAMY 

Mode and cycle of study:  

first-degree, full-time  
Profile of study: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specialty:  

NIE WYPEŁNIAMY 

Course / module status: Language of instruction:  
                 elective                                                                                              semestr: 4 - English language (100%)  

Year Semester 
Form of 

instruction  

No. of hours 

Type of 
credit  

 

ECTS 

 

w tym    
e-

learning 

2 4 lecture 15  ZO 
1 
1 

Total   15  1 

Course / module 
coordinator: 

dr Anna Łazuka-Banach 

Course instructor: dr Anna Łazuka-Banach 

Course / module 
objectives: 

familiarising students with the nature of intercultural communication and the barriers to 

intercultural communication  

sensitising students to the ethical aspects in intercultural communication 

developing the communication skills in intercultural context   

developing the attitude of a global citizen  

Prerequisites: knowledge of the English language at B2 level 

LEARNING OUTCOMES: 

Category  No.    Code        Description  Ref. to programme 
benchmarks  

knowledge  

1 
EP
1 

knows the nature of intercultural communication NIE WYPEŁNIAMY 

2 
EP
2 

knows the barriers to intercultural communication  jw. 

skills  

1 
EP
3 

can use appropriate communication strategies in 
various socio-cultural situations 

jw. 

2 
EP
4 

can communicate while being aware of cultural 
differences 

jw. 

social competences  1 
EP
5 

aims at ethical use of the acquired knowledge 
about communication in their professional and 
private life   

jw. 
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2 
EP
6 

aims at developing characteristics and attitude of 
a global citizen 

jw. 

CONTENT  
Sem
ester 

No. of hours  

 
iw tym    

e-
learning 

Subject title:  

Format of instruction: lecture 

1. Culture, different conceptions and facets. 4 3  

2. Nature of communication in intercultural context. 4 3  

3. Culture and types of non-verbal communication. 4 3  

4. Barriers to intercultural communication. 4 3  

5. Global citizenship. Competencies of a  global citizen. 4 3  

Modes of delivery  Lecture 

    
Assessment methods  
 

 
No. of learning outcome from 

the syllabus  

Written assignment  / Test   

Grading criteria  

a passing grade for the written assignment / test 

Grade calculation principles  

the final grade is the grade for the written assignment / test 

Final grade 
calculation method  

Se
m. Course Type of 

credit  

Grade 
calc. 

method  

Weight for 
the 

average  

4 

Negotiations between Cultures and Languages 
(Negocjacje na pograniczu kultur i języków) 

 
 

 

4 
Negotiations between Cultures and Languages 
(Negocjacje na pograniczu kultur i języków) 

zaliczen
ie z 

oceną 

 
 

Basic reading  

Jackson J. 2014. Introducing language and intercultural communication. Routledge.  

Hall, Edward and Mildred Read Hall. 1990. Understanding cultural differences. Intercultural Press.  

Zhu Hua. 2014. Exploring intercultural communication. Language in action. Routledge.  

Guirdham M. 2005. Communicating across Cultures at Work. Second edition. Palgrave Macmillan.  

Supplementary 
reading  

Holliday A. et al. 2010. Intercultural communication. An advanced resource book for students. 

Routledge. 

Bennett Janet M. 2015.  The SAGE Encyclopedia of Intercultural Competence. Sage.  

STUDENT WORKLOAD  

 No. of hours  

 w tym e-learning 

     
Contact hours 

 15  

Participation in test / exam   0  

Preparation for contact hours  0 
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Private reading and studying   3 

Participation in tutorials   2  

Preparation of project / essay / etc.   5 

Preparation for test / exam   0 

TOTAL workload   25 

ECTS credits  1 

 



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-P-O-JM-S-21/22Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

ochrona praw człowieka w zmieniającej się rzeczywistości
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo

PIA27AJMJ3435_76S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
Jednolite magisterskie, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 14 wykład 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. AGNIESZKA BIEŃ-KACAŁA

Prowadzący zajęcia: dr hab. AGNIESZKA BIEŃ-KACAŁA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z aktualnymi wyzwaniami związanymi z ochroną praw człowieka w zakresie zmieniającej się
rzeczywistości. Przekazanie usystematyzowanej wiedzy w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, programów i
systemów komputerowych w odniesieniu do ochrony praw człowieka na poziomie krajowym, lokalnym i
międzynarodowym. Wyrobienie umiejętności wskazywania adekwatnego środka ochrony naruszonego prawa lub
wolności oraz wskazywania sposobów i trybu jego zastosowania.

Wymagania wstępne: Brak.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie regulacje prawne związane z ochroną praw
człowieka, w tym regulacje dotyczące nowych
technologii.

1 EP1

Zna i rozumie relacje między zmieniającą się
rzeczywistością w zakresie cyberprzestrzeni i relacje tych
zmian do systemu ochrony praw człowieka.

2 EP2

Zna i rozumie relacje między regionalnymi i globalnymi
systemami ochrony praw człowieka.3 EP3

umiejętności

Potrafi formułować wypowiedzi z wykorzystaniem języka
prawniczego z zakresu ochrony praw człowieka.1 EP4

Potrafi rozstrzygać stany faktyczne przez analizę i
wykładnię aktów normatywnych z zakresu ochrony praw
człowieka.

2 EP5

Potrafi analizować zmiany zachodzące we współczesnym
świecie w kontekście aktów normatywnych z zakresu
ochrony praw człowieka.

3 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do oceny posiadanej wiedzy z zakresu
ochrony praw człowieka w odniesieniu do zmieniającej
się rzeczywistości.

1 EP7

Jest gotów do rozwiązywania problemów z zakresu
ochrony praw człowieka w zakresie wykorzystywania
nowych technologii.

2 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: ochrona praw człowieka w zmieniającej się rzeczywistości

Forma zajęć: wykład

41. Współczesne systemy ochrony praw człowieka w Polsce, Europie i na świecie. 4 0

6
2. Wyzwania w zakresie ochrony praw człowieka w zmieniającej się rzeczywistości (sztuczna
inteligencja, media społecznościowe, programy szpiegowskie, ect.) 4 0

33. Czy prawa człowieka stoją w konflikcie z rozwojem cywilizacyjnym? - analiza przypadku. 4 0

24.  Ochrona praw człowieka we współczesnym orzecznictwie trybunałów międzynarodowych. 4 0

Wykład.Metody kształcenia

M. Jabłoński, S. Żukowska-Jarosz. (2010): Prawa człowieka i system ich ochrony. Zarys wykładu., Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego., Wrocław.

Literatura podstawowa

Aleksander Chłopecki. (2021): Sztuczna inteligencja - szkice prawnicze i futurologiczne., Wolters  Kluwer., Warszawa.

E. Cała- Wacinkiewicz. (2009): Poszanowanie praw człowieka jako ogólna zasada prawa wspólnotowego a Karta  Praw
Podstawowych [w:] Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, (red. A.  Wróbel),. s. 105-115.,
Wydawnictwo Wolters Kluwer., Warszawa.

E. Cała- Wacinkiewicz. (2014): Prawo do bezpieczeństwa osobistego - rozważania w kontekście postanowień art.  5
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności [w:] Bezpieczeństwo jako podstawowa  potrzeba człowieka,
(red. K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz).s. 111-123 (autorstwo części I, II i V), Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim., Gorzów  Wielkopolski.,

E. Cała- Wacinkiewicz. (2015): Prawo do rozwoju jako prawo trzeciej generacji praw człowieka [w:] Globalne  problemy
ochrony praw człowieka, (red. E. Karska). s. 297-309, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego., Warszawa.

G. Michałowska. (2007): Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej., Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne., Warszawa.

Krzysztof Orzeszczyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski. (2020):  Prawo międzynarodowe praw człowieka., C.H.
Beck.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Student w ramach uzyskania zaliczenia z przedmiotu zobowiązany jest do przystąpienia do sprawdzianu
składającego się z 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź student otrzymuje
1 punkt. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% wszystkich punktów.
Skala ocen:
10 - 9 pkt: bardzo dobry
8 pkt: dobry plus
7 pkt: dobry
6 pkt: dostateczny
5 pkt i mniej: niedostateczny.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi 100% oceny z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 ochrona praw człowieka w zmieniającej się rzeczywistości Nieobliczana

4
ochrona praw człowieka w zmieniającej się rzeczywistości
[wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

3/3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany  

Nazwa przedmiotu: 

 Olimpizm 
(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język polski 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 
1

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: Dr hab. Renata Urban, prof. US 

Prowadzący zajęcia:   Dr hab. Renata Urban, prof. US 

Cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką ruchu olimpijskiego, paraolimpijskiego oraz ruchu 
Olimpiad Specjalnych, zasadami współczesnego olimpizmu, a także osiągnięciami polskich sportowców na 
igrzyskach olimpijskich 

Wymagania wstępne: Brak 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp.   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów 
dla programu 

wiedza 

1 EP1 
Student posiada wiedzę na temat ewolucji nowożytnych igrzysk 
olimpijskich oraz osiągnięć polskich sportowców 

NIE WYPEŁNIAMY 

2 EP2 
Student zna mechanizmy warunkujące rozwój ruchu olimpijskiego na 
świecie i w Polsce w XX i XXI w. jw. 

umiejętności 
1 EP3 

Student posiada umiejętność oceny zachowań sportowych w kontekście 
zasad etyki olimpijskiej 

jw. 

2 EP4 
Student potrafi dokonać analizy procesu przemian w ruchu olimpijskim w 
postaci pisemnego opracowania 

jw. 

kompetencje społeczne 

1 EP5 
Student posiada kompetencje do inspirowania działań na rzecz 
promowania idei olimpijskiej i paraolimpijskiej w różnych środowiskach 

jw. 

2 EP6 
Student wykazuje zdolność do wyrażania opinii na temat problemów 
współczesnego ruchu olimpijskiego 

jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

15 
w tym    

e-learning 

Przedmiot: Olimpizm 

Forma zajęć: wykład 

1. Geneza i rozwój igrzysk starożytnych  4 2  

2. Odrodzenie igrzysk – Pierre de Coubertin i jego idea nowożytnego olimpizmu 4 2  

3. Karta Olimpijska i podstawowe symbole igrzysk olimpijskich 4 2  
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4. Udział i osiągnięcia polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich 4 2  

5. „Olimpiady za drutami” – inicjatywy olimpijskie w czasie drugiej wojny światowej 4 2  

6. Ruch paraolimpijski i Olimpiady Specjalne 4 2  

7. Problemy współczesnego sportu i ruchu olimpijskiego 4 2  

8. Upowszechnienie i promocja idei olimpijskiej we współczesnym świecie – edukacja olimpijska 4 1  

Metody kształcenia Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się  

z sylabusa 

 Kolokwium pisemne 
EP 1, EP 2, EP 3, EP 4, 

EP 5, EP 6 

Forma i warunki 
zaliczenia 

 Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z kolokwium pisemnego, obejmującego zagadnienia omówione na wykładach 
(pytania wymagające dłuższej wypowiedzi pisemnej, zawierającej terminologię, nazwiska, daty i miejsca, charakterystykę 
zjawisk i problemów). 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Ocenę końcową stanowi ocena z kolokwium pisemnego. 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4  
   

4 Olimpizm zaliczenie  
z oceną 

 
ważona 1,0 

Literatura podstawowa 

 Lipiec J. (red.) (1994), Logos i etos polskiego olimpizmu, Kraków. 

 Lipiec J. (red.) (2019), Olimpizm Polski – na stulecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Wydawnictwo Fall, Kraków – 
Warszawa. 

 Miller D. (2012), Historia igrzysk olimpijskich i MKOl, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań. 

 Słoniewski M. (2021), Polski Ruch Olimpijski 1919–1939, Max s.c., Warszawa. 

Literatura uzupełniająca 

 Firek W. (2016), Filozofia olimpizmu Pierre’a de Coubertin, Wydawnictwo Fall, Warszawa. 

 Krzesiński A. (red. meryt.) (2019) 100 lat na olimpijskim szlaku, Polski Komitet Olimpijski, Warszawa . 

 Młodzikowski G., Hądzelek K. (1994), Pierre de Coubertin – przemówienia, pisma różne i listy, Warszawa. 

 Porada Z. (1980), Starożytne i nowożytne igrzyska olimpijskie, Kraków. 

 
 Urban R. (red.) (2021), Implikacje praktyczne rozwoju sportu i ruchu olimpijskiego w regionie, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  1  

Przygotowanie się do zajęć  2 

Studiowanie literatury  2 

Udział w konsultacjach  2  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  1 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 
 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 
Nazwa przedmiotu: 
 PERSONAL FINANCE (FINANSE OSOBISTE) 

(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 
Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 
 

Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język angielski 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 
 

4 
 wykład 15 15 ZO 1 

 

Razem 
  

15 
 

1 

Koordynator przedmiotu: dr hab. Beata Świecka, prof. US 
 

Prowadzący zajęcia: dr hab. Beata Świecka, prof. US, dr Marta Musiał, dr Agnieszka Samsel 

Cele przedmiotu: 

The course aims to familiarize you with current topics in personal finance. The lecture seeks a mutual discussion and 
an attempt to answer the questions: how to manage finances more effectively? How to secure your financial future? 
What tools to use, what model of personal finance management to choose, and how to prevent over-indebtedness and 
consumer bankruptcy. 

Wymagania wstępne: No requirements 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 
1 EP1 The student has in-depth knowledge of personal finance management. 

 NIE WYPEŁNIAMY 

2 EP2 The student has in-depth knowledge of the tools of personal finance jw. 

 … …  jw. 

umiejętności 
1 EP3 The student is able to use theoretical knowledge in the field of personal finance 

in the practice of everyday life. 
The student has the ability to understand and analyze the financial services 

jw. 

2 EP4 The student has the ability to understand and analyze the financial services 
market and use knowledge in managing own funds. 
 

jw. 

 … …  jw. 

kompetencje społeczne 
1 EP5 The student shows creativity in action and can supplement and improve the 

acquired knowledge and skills in the field of personal finance. 
 

jw. 

2 EP6 The student is able to interact in a group and sees the need for continuous 
learning in a changing environment. 
 

jw. 

 … …  jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 w tym    
e-learning 

Przedmiot:  

Forma zajęć: wykład 
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1. Cash and cashless payment, digital money or cryptocurrencies - what and when to choose? Economic and 
behavioural approach. 4 2 2 

2. How to make better your financial decisions: consumptions, savings, investment and debt.  4 2 2 

3. How to effectively manage your finances? How and where to allocate funds? Gold? Real estate? Other? 4 4 4 

4. Personal financial planning. How to create a budget? How to use a financial plan?  4 2 2 

5. How to financially secure yourself for the future? How to increase financial security? 4 2 2 

6. Over-indebtedness, insolvency and consumer bankruptcy - what to do to not be financially bankrupt? How to 
increase financial resilience and reduce financial stress? 4 2 2 

7. Heuristics and biases in personal finance. How to use psychological aspect in financial decisions making. 4 1 1 

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa 

Discussion 
PPT presentation  

Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę Credit with Grade 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Arithmetic mean (discussion + presentation) 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4 Personal Finance 

 Arithetic 
mean 

 

4 Personal Finance Credit with 
Grade 

 
 

Literatura podstawowa 

Kapoor J., Dlabay L., Hughes R. Hart M. (2022), Focus on Personal Finance (7th Edition), McGraw-Hill Education. 

Kapoor J., Dlabay L., Hughes R. (2020), Personal Finance (13th Edition), McGraw-Hill Education. 

 Madura J. (2020), Personal Finance (7 th Edition), Pearson. 

 

Literatura uzupełniająca 
Świecka B. (2009), Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie (Household 
insolvency. Causes - Effects – Preventions), Difin, Warszawa.  

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15 15 

Udział w egzaminie/zaliczeniu  1  

Przygotowanie się do zajęć  2 

Studiowanie literatury  2 

Udział w konsultacjach  1  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  3 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  1 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu:  

Podstawy komunikacji społecznej 
 (OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język  

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 
1

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: dr hab. Paulina Olechowska 

Prowadzący zajęcia:  dr hab. Paulina Olechowska 

Cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest wprowadzenie teoretyczne (definicja, funkcje, rodzaje) i praktyczne (nabycie wiedzy 
z zakresu prawidłowych form komunikacji, dyskusja nad skutecznością technik wywierania wpływu) 
do wiedzy o procesach komunikacji społecznej. W ramach wykładu Student nabędzie wiedzę z 
zakresu werbalnych i pozawerbalnych kontaktów interpersonalnych, w tym nabędzie umiejętności 
wyrażania siebie oraz odczytywania mechanizmów teorii poznania społecznego, nabędzie 
kompetencje prowadzenia dyskusji w oparciu o znajomość tworzenia warunków efektywnego 
komunikowania społecznego. 

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności standardowe dla absolwenta szkoły średniej (maturalnej). 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 

1 EP1 
poznał wiedzę z zakresu dziedziny nauki i dyscyplin 
naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

NIE UZUPEŁNIAMY 

2 EP2 
ma uporządkowaną wiedzę o społecznych uwarunkowaniach 
procesów komunikacyjnych  jw.  

umiejętności 

1 EP3 
rozróżnia pojęcia i kategorie z zakresu komunikowania 
społecznego 

jw. 

2 EP4 
rozwija umiejętności skutecznego porozumiewania się w 
różnych sytuacjach życia społecznego  jw. 

kompetencje społeczne 

1 EP5 

docenia znaczenie wiedzy z zakresu komunikacji społecznej 
dla rozwoju jednostki i tworzenia prawidłowych więzi 
społecznych  

jw. 

2 EP6 
posiada pozytywne nastawienie do pogłębiania wiedzy z 
zakresu komunikacji  

jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 
w tym    

e-learning 

Przedmiot: Podstawy komunikacji społecznej 
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Forma zajęć: wykład 

1. Komunikacja społeczna – podstawy wiedzy, elementy procesu, formy i typy 
komunikowania 

4 2  

2. Komunikacja werbalna i niewerbalna – teoria, warunki udanej komunikacji 4 6  

3. Samoświadomość i wypowiedzi JA w komunikacji społecznej 4 2  

4. Teorie poznanie społecznego: postrzeganie innych, słuchanie dialogiczne, zróżnicowane 
style ekspresji 

 
4 2  

5. Wywieranie wpływu na innych – wybrane teorie (reguła wzajemności, zaangażowania  
i konsekwencji, społeczny dowód słuszności) 

4 

2  

6.  Warunki efektywność komunikowania społecznego – wnioski i podsumowanie  
4 

1  

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

Kolokwium EP 1-6 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Kolokwium pisemne (test sprawdzający) 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Ocena końcowa to ocena z kolokwium 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Podstawy komunikacji społecznej (wykład) Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4   Ważona  

4 
Ocena końcowa (koordynatora przedmiotu) = ocena z 
kolokwium (100 proc.) 

zaliczenie 
z oceną 

 
1,00 

Literatura podstawowa 

1. Dobek–Ostrowska B. (2004), Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław. 
2. Griffin E. (2004), Podstawy komunikacji społecznej, Wyd. GWP, Gdańsk. 
3. Stewart J. (red.) (2008), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, 

Warszawa. 
4. McKay M.; Davis D.; Fanning P. (2004), Sztuka skutecznego porozumiewania się, Wyd. GWP, 

Gdańsk. 

Literatura uzupełniająca 

1. Fiske J. (2008), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wyd. ASTRUM, Wrocław. 
2. Nęcki Z. (2000), Komunikacja międzyludzka, Wyd. ANTYKWA, Kraków. 
3. Cialdini R. (2020), Wywieranie wpływu na ludzi, Wyd. GWP, Gdańsk. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  1  

Przygotowanie się do zajęć  4 

Studiowanie literatury  5 

Udział w konsultacjach  0  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  0 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  5 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

    Nazwa przedmiotu: 

 (OGÓLNOUCZELNIANE) POLSKA W NATO, NATO A POLSKA 
 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język polski 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 
1

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: Dr hab. Grzegorz Ciechanowski prof. US 

Prowadzący zajęcia: Dr hab. Grzegorz Ciechanowski prof. US 

Cele przedmiotu: 
Zapoznać studentów z przyczynami utworzenia NATO, rozwoju sojuszu i ewolucji jego doktryn polityczno-
militarnych oraz wynikających stąd konsekwencji dla bezpieczeństwa Polski. 

Wymagania wstępne:  

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 1 EP1 
Ma wiedzę na temat struktur polityczno-militarnych NATO oraz Sił 
Zbrojnych RP oraz zakresu ich odpowiedzialności w obszarze 
budowania bezpieczeństwa. 

NIE UZUPEŁNIAMY 

umiejętności 2 EP2 
Posiada umiejętności pozyskiwania informacji i właściwego 
posługiwania się źródłami w naukach społecznych, szczególnie w 
obszarze NATO i Sił Zbrojnych RP 

jw. 

kompetencje społeczne 3 EP3 
Jest gotów do formułowania pytań i samodzielnego poszukiwania 
odpowiedzi i kształtowania własnego stanowiska w zakresie 
zagadnień z zakresu nauk politycznych i nauk o bezpieczeństwie. 

jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

     15 
w tym    

e-learning 

Przedmiot: 

Forma zajęć: wykład 

1. Powstanie i rozbudowa NATO w okresie zimnej wojny 4 3  

2. Rozbudowa NATO w XXI wieku 4 2  

3. Struktura NATO, najważniejsze organy polityczne i militarne 4 2  

4. Droga Polski do NATO 4 2  

5. Polska w NATO, NATO w Polsce 4 2  
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6. Wielonarodowy Korpus Północny Wschód – MNCNE, zadania w strukturze NATO 4 2  

7. Wojska Polskie w operacjach NATO 4 2  

Metody kształcenia  Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

kolokwium EP1, EP2, EP3 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywne zaliczenie testu 
Test - 10 pytań, 3 odpowiedzi do wyboru 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

6 odpowiedzi – dst 
7 odpowiedzi – dst+ 
8 odpowiedzi – db 
10-9 odpowiedzi – bdb 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot 
Rodzaj 

zaliczenia 
Metoda obl. 

oceny 
Waga do 
średniej 

4     

4 Wykład 
zaliczenie z 

oceną 
średnia 
ważona 

1 

Literatura podstawowa 

R. Kupiecki, Siła i solidarność. Strategia NATO 1949–1989. Warszawa, 2009. 
NATO. Vademecum, Warszawa: Bellona, 1995. 
I. Pawlikowska, Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku, Toruń 2006. 
Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego, red. A.Z. 
Kamiński, Warszawa 2008. 
S. Zarychta, Doktryny i strategie NATO 1949-2013, Warszawa 2014. 
“NATO Review”, https://www.nato.int/docu/review/pl/index.html. 

Literatura uzupełniająca 

Polska w organizacjach międzynarodowych, S. Parzymies, I. Popiuk- Rysińska (red.), Warszawa 2002. 
PISM o NATO: przegląd publikacji: https://pism.pl/konferencje/PISM_o_NATO__przegl_d_publikacji  
Strona internetowa NATO: https://www.nato.int. 
Strona internetowa ministerstwa obrony narodowej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa. 
Strona internetowa Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód – MNCNE: https://mncne.nato.int. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  1  

Przygotowanie się do zajęć  0 

Studiowanie literatury  4 

Udział w konsultacjach  1  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  0 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu: 

Poprawna polszczyzna w praktyce 

(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język  

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Ewa Kołodziejek 

Prowadzący zajęcia:   Prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, dr Maria Kabata 

Cele przedmiotu: 
  Poznanie podstawowych pojęć z zakresu kultury języka, wykształcenie umiejętności sprawnego    
  posługiwania się polszczyzną i tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie 

Wymagania wstępne:   Podstawowa wiedza z zakresu gramatyki i stylistyki  

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 1 EP1 
Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę o współczesnym 
języku polskim, różnicach między przekazem ustnym a pisanym i 
normie językowej   

NIE WYPEŁNIAMY 

umiejętności 1 
 

EP2 

Student potrafi analizować różnorodne zjawiska językowe. Potrafi 
ocenić poprawność i fortunność różnego rodzaju tekstów. Potrafi 
 samodzielnie uzupełniać wiedzę o języku polskim i doskonalić swoją 
sprawność językową 

jw. 

kompetencje społeczne 1 EP3 
Jest gotów do wyrażania opinii i własnych poglądów językiem 
sprawnym i poprawnym  

jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 
w tym    

e-learning 

Przedmiot: Poprawna polszczyzna w praktyce 

Forma zajęć: wykład 

1. Kultura języka. Kultura dialogu. Etyka słowa  2   

2. Norma językowa, jej poziomy, zwyczaj językowy. Język mówiony a pisany 2   
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3. Poprawność gramatyczna: odmiana nazwisk, trudnych rzeczowników, czasowników  i 
zaimków 4   

4. Poprawność składniowa: związki wyrazów w zdaniu, składnia liczebników    2   

5. Czy wyrazy obce zaśmiecają polszczyznę? O zapożyczeniach i modzie językowej 2   

6. Przecinek – klucz do zrozumienia tekstu 2   

7. Zaliczenie: test ze sprawności językowej 1   

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

  Kolokwium  

Forma i warunki 
zaliczenia 

  Zaliczenie z oceną: kolokwium – test z poprawnej polszczyzny 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Ocena z kolokwium 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4     

4  zaliczenie z 
oceną 

 
 

Literatura podstawowa 

• Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2006. 

• Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2008. 
• J. Podracki, E. Gałązka, Gdzie postawić przecinek?, Poradnik ze słownikiem, Warszawa 2010. 

• E. Kołodziejek, Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN, Warszawa 2010. 

• E. Kołodziejek, Potyczki z polszczyzną. Poradnik językowy PWN, Warszawa 2019. 

• http://www.ewakolodziejek.pl/dla-studentow.htm 

Literatura uzupełniająca 

• Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim, 
Warszawa 2014. 

• J. Bralczyk, Mówi się, Warszawa 2008.  

• Kołodziejek E., Kabata M., Sidorowicz R., E-porady językowe, Szczecin 2009.  

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu    

Przygotowanie się do zajęć   

Studiowanie literatury  6 

Udział w konsultacjach  1  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.   

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  3 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 

 



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-P-O-JM-S-21/22Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany [moduł]

prawo finansowe, bankowe i podatkowe. "poznaj, powiększaj i chroń swoje finanse"
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo

PIA27AJMJ3435_77S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
Jednolite magisterskie, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 14 wykład 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr WOJCIECH BOŻEK

Prowadzący zajęcia: dr WOJCIECH BOŻEK

Cele przedmiotu:

Nabycie przez studenta wiedzy z zakresu aktualnego stanu prawnego dotyczącego prawa finansowego, bankowego i
podatkowego, w szczególności organizacyjnego sektora finansów publicznych w Polsce, a także głównych zagrożeń
dla równowagi finansowej państwa i zasad zarządzania państwowym długiem publicznym.
Nabycie przez studenta umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa
bankowego, mających zastosowanie w praktyce i teorii.
Nabycie kompetencji w zakresie poszukiwania wiedzy dotyczącej ogólnej teorii podatku i innych danin publicznych.

Wymagania wstępne:
Posiadanie wiadomości z zakresu podstaw przedsiębiorczości oraz podstawowych wiadomości z zakresu prawa
konstytucyjnego (na poziomie szkoły średniej).

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie podstawowe konstrukcje prawne prawa
finansów publicznych, bankowego oraz podatkowego, a
także zasady funkcjonowania sektora finansów
publicznych w Polsce.

1 EP1

Zna i rozumie instytucje i konstrukcje prawne z zakresu
prawa finansowego, bankowego oraz podatkowego.2 EP2

umiejętności

Potrafi rozwiązywać określone problemy prawne i
organizacyjne z zakresu prawa finansowego, bankowego
oraz podatkowego.

1 EP3

Potrafi prezentować własne pomysły, przedstawiać
argumentację oraz konfrontować rozbieżne poglądy
przedstawicieli doktryny i judykatury, a także
systematyzować i oceniać stosowane w tym zakresie
argumenty.

2 EP4

Potrafi dostrzec związki pomiędzy zjawiskami
finansowoprawnymi i zjawiskami społecznymi.3 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy i
rozumienia potrzeby nadążania za zmianami prawa
finansowego, bankowego i podatkowego.

1 EP6

Jest gotów do propagowania znaczenia zdobytej wiedzy
z zakresu prawa finansowego, bankowego i podatkowego
w środowisku społecznym oraz przy rozwiązywaniu
problemów.

2 EP7

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo finansowe, bankowe i podatkowe. "poznaj, powiększaj i chroń swoje finanse"

Forma zajęć: wykład

5

1. Prawo finansów publicznych:
a) "Grosz do grosza" - jak gromadzi się i na co rozdysponowuje środki publiczne;
b) "Od żłobka do uczelni publicznej" - jednostki sektora finansów publicznych;
c) "Z pustego i Salomon nie naleje - (po)waga państwowy dług publiczny.

4 0

5
2. Prawo bankowe:
a) Prawo bankowe z perspektywy posiadacza rachunku bankowego
b) Ochrona deponenta

4 0

5
3. Prawo podatkowe:
a) "Podatnik w urzędzie skarbowym"
b) "Sprawdź swoje podatki"

4 0

Wykład: Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją. Analiza obowiązującego orzecznictwa sądów
administracyjnych i poglądów doktryny.Metody kształcenia

Miemiec W.  (2020): Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami., Wolters Kluwer., Warszawa.

Ofiarski Z. (2021): Prawo bankowe, wydanie 6., Wolters Kluwer., Warszawa.

Ofiarski Z.  (2013): Ogólne prawo podatkowe - Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne., LexisNexis., Warszawa.

Literatura podstawowa

Chojna-Duch E.  (2012): Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego., LexisNexis., Warszawa.

Ofiarski Z.  (2010): Prawo finansowe., C.H. Beck., Warszawa.

Wójtowicz W. (red.) (2014): Zarys finansów publicznych i prawa finansowego., Lex a Wolters Kluwer  business., Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, który obejmuje 15 pytań. Student wybiera dla każdego
zagadnienia 1 odpowiedź spośród proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1
punktu. Prawidłowo rozwiązany test umożliwia uzyskanie 15 punktów.
Zasady oceniania testu są następujące:
15 pkt - ocena bardzo dobry,
14 pkt - ocena dobry plus,
12-13 pkt - ocena dobry,
10-11 pkt - ocena dostateczny plus,
8-9 pkt - ocena dostateczny,
poniżej 8 pkt - ocena niedostateczny.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi 100% oceny z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

prawo finansowe, bankowe i podatkowe. "poznaj, powiększaj i
chroń swoje finanse"

Nieobliczana

4
prawo finansowe, bankowe i podatkowe. "poznaj, powiększaj i
chroń swoje finanse" [wykład]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 
 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 
Nazwa przedmiotu:  
 Przestrzenny wymiar globalizacji 

(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 
Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 
 

Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język  

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 
 

4 
 

wykład 15  ZO 1 
1 Razem 

  
15  1 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Jolanta Zieziula 

Prowadzący zajęcia:  Prof. dr hab. Jolanta Zieziula 

Cele przedmiotu: 
Zdobycie wiedzy na temat przestrzennych uwarunkowań globalizacji. Rozwijanie umiejętności analizy 
mechanizmów powstawania i rozwiązywania problemów globalnych. Kształtowanie gotowości do 
wyrażania własnych poglądów i ich rzeczowej argumentacji. 

Wymagania wstępne: - 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 
1 EP1 Student identyfikuje przestrzenne aspekty globalizacji NIE WYPEŁNIAMY 

2 EP2 Student definiuje podstawowe pojęcia z przedmiotowego 
zakresu  jw. 

umiejętności 
1 EP3 Student potrafi analizować przestrzenne nierówności rozwoju w 

procesie globalizacji i możliwości ich przezwyciężania jw. 

2 EP4 Student potrafi współdziałać w zespole jw. 

kompetencje społeczne 
1 EP5 Student jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i 

wymagania tego od innych jw. 

2 EP6 Student jest gotów do myślenia przedsiębiorczego w pracy 
zespołowej jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 w tym    
e-learning 

Przedmiot: Przestrzenny wymiar globalizacji 
Forma zajęć: wykład 

1. Globalizacja – istota, cechy, przestrzenne uwarunkowania procesów 4 5  
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2. Podstawowe problemy, przyczyny i skutki przestrzennych nierówności rozwoju krajów w 
procesie globalizacji 4 5  

3. Globalne uwarunkowania i możliwości przezwyciężania przestrzennych nierówności 
rozwoju - rola instytucji międzynarodowych, w tym regionalnych 4 5  

    

Metody kształcenia Wykład informacyjno-problemowy, prezentacja multimedialna 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 Nr efektu uczenia się z 
sylabusa 

  Projekt EP1, EP2, EP3, EP4, 
EP5, EP6 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie przygotowania i prezentacji projektów w grupach 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Ocenę końcową stanowi ocena z zaliczenia 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4 Przestrzenny wymiar globalizacji  Ważona  

4 Przestrzenny wymiar globalizacji (wykład) zaliczenie z 
oceną 

 1,00 

Literatura podstawowa 

Zieziula J., 2016, Wybrane aspekty procesów globalizacji, Współczesne problemy ekonomiczne nr 13, s.39-52, Uniwersytet 
Szczeciński, ISSN 2081-9579    
Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska, 2006, pr. zb.  red. nauk. W. Polaka i T. Nocha, Wyd. Gdańskiej Wyższej 
Szkoły Administracji,  
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków,2009, pr. zb. red. nauk. S. Miklaszewski i E. 
Molendowski, Difin, Warszawa 

Literatura uzupełniająca 
Zieziula J., 2020, The Dilemmas Regarding Imbalances in Globalisation, Proceedings of the 36th IBIMA International 
Conference, Granada, Spain   ISBN: 978-0-9998551-5-7) 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu    1  

Przygotowanie się do zajęć   

Studiowanie literatury   6 

Udział w konsultacjach    

Przygotowanie projektu / eseju / itp.   3 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu: 

 PSYCHOONKOLOGIA 
(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język polski 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 
1

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: dr Sołtys Anna 

Prowadzący zajęcia:     dr Sołtys Anna 

Cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zdobycie współczesnej wiedzy i umiejętności z zakresu medycznych i 
psychospołecznych aspektów chorób nowotworowych. Rozpoznawanie czynników psychologicznych w 
genezie chorób nowotworowych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia praktyczne mają na celu 
doskonalenie umiejętności skutecznych w pomaganiu pacjentom w radzeniu sobie z sytuacją i 
konsekwencjami choroby oraz umiejętności pomocy rodzinie.  

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia.  Zainteresowanie problematyką chorób 
przewlekłych. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 

1 EP1 
Student będzie miał pogłębioną wiedzę dotyczącą psychoonkologii. 

 
NIE WYPEŁNIAMY 

2 EP2 
Student będzie miał rozeznanie w zagadnieniach związanych z 
komunikacją z pacjentem onkologicznym, będzie rozpoznawał czynniki 
ryzyka związane z chorobą nowotworową.  

jw. 

 3 EP3 

Student będzie miał wiedzę na temat problemów związanych z 
chorobą wśród osób dorosłych oraz dzieci, będzie miał rozeznanie w 
problematyce związanej ze śmiercią i pracą z pacjentem w stanie 
terminalnym. 

jw. 

umiejętności 

1 EP4 
Student będzie miał umiejętność rozpoznawania sposobów 
komunikowania się z osobą zmagającą się z chorobą nowotworową. 

 
jw. 

2 EP5 
Student będzie potrafił posługiwać się wybranymi ujęciami 
teoretycznymi w celu głębszego zrozumienia problemów osób 
zmagających się z chorobą nowotworową.  

jw. 
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kompetencje społeczne 

1 EP6 
Student będzie utożsamiał się z wartościami, celami i zadaniami 
realizowanymi w praktyce psychoonkologicznej. 

jw. 

2 
 

EP7 
Student będzie miał możliwość kształtowania w sobie 
odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane 
decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki. 

jw. 
jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 
w tym    

e-learning 

Przedmiot:  

Forma zajęć: wykład 

 1. Znaczenie zachowań zdrowotnych w psychoonkologii. Psychologiczne czynniki ryzyka chorób nowotworowych, 
czynniki osobowościowe, przewlekły stres życiowy – perspektywa psychosomatyczna.       4 2  

2. Umiejętność komunikowania się z chorym. Rozmowy na temat śmierci i umierania.  4 2  

3. Jakość życia pacjentów w różnych fazach choroby nowotworowej, zdrowie psychiczne, skuteczny udział 
pacjenta w procesie zdrowienia, pozytywne zmiany osobowości i stylu życia. 4 2  

4. Cierpienie, sens życia a kryzys w chorobie nowotworowej. 4 2  

5. Rozmowa z pacjentem w stanie terminalnym. 4 2  

6. Zmaganie się dziecka z chorobą nowotworową. Psychologiczne problemy rodziny dziecka z chorobą 
nowotworową. 4 2  

7. Śmierć i utrata jako wyzwanie psychoterapeutyczne. 4 2  

8. Strata, osierocenie, żałoba. 4 1  

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

kolokwium EP1-7 

Forma i warunki 
zaliczenia 

 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Kolokwium z treści wykładowych w formie testu 
Ocena końcowa na podstawie wyniku testu końcowego. 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4     

4 
0 – 49% - ndst, 50% - 60% - ocena dst, 61% - 70% - 
ocena dst+, 71% - 80% - ocena db, 81% - 90% - ocena 
db+, 91% - 100% - ocena bdb zaliczenie z 

oceną 

 

 

Literatura podstawowa 

1. De Walden–Gałuszko, K. (2000). Psychoonkologia, Kraków:  Biblioteka Psychiatrii Polskiej  
2. Kübler–Ross, E. (2002). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: Media Rodzina 
3. Kübler–Ross, E. (2007). Dzieci i śmierć. Poznań: Media Rodzina 
4. Krakowiak, P. (2008). Strata, osierocenie, żałoba. Poradnik dla pomagających i dla osób w żałobie. 

Gdańsk: Biblioteka Fundacji Hospicyjnej 
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Literatura uzupełniająca 

1. Hellinger, B. (2004).  Dlaczego właśnie ja? Brzemię losu w chorobie nowotworowej, Wrocław: Wyd. 
SURSUM 

2. Kübler–Ross, E. (2005). Życiodajna śmierć. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha 
3. Binnebesel, J., Janowicz, A., Krakowiak, P. (2009). Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i 

wolontariacie hospicyjnym. Gdańsk: Biblioteka Fundacji Hospicyjnej 
4. Kübler – Ross, E. (2010). Koło życia. Rozważania o śmierci i umieraniu. Warszawa: Wyd. Laurum 
5. Schmitt, E.E. (2011). Oskar i Pani Róża. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK 
6. Dorfmüller, M., Dietzfelbinger, H. (2011). Psychoonkologia. Diagnostyka – metody terapeutyczne. 

Wrocław: Elsevier Urban & Partner 
7. Harasimowicz, C. (2017). Uśmiech. Warszawa: Zielona Sowa 
8. Kubicki, G., Drzewicki, M. (2017). Ania. Biografia Anny Przybylskiej. Warszawa: Agora 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  1  

Przygotowanie się do zajęć  1 

Studiowanie literatury  4 

Udział w konsultacjach    

Przygotowanie projektu / eseju / itp.   

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  4 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu: 
Relacje polsko-żydowskie w XX w.  

(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 3 – język  

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 
1

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: Dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US 

Prowadzący zajęcia:  Dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US 

Cele przedmiotu: 
Uzyskanie wiedzy na temat relacji polsko-żydowskich w XX w. 

Wymagania wstępne:  

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 

1 EP1 
Ma pogłębioną wiedzę na temat historii relacji polsko-
żydowskich 

NIE UZUPEŁNIAMY 

2 EP2 
Rozumie złożone powiązania dotyczące zagadnień historii 
polskich Żydów w kontekście historycznym  jw.  

 … …  jw. 

umiejętności 

3 EP3 

Student potrafi pozyskiwać, oceniać i analizować informacje z różnych 
źródeł, w tym literatury naukowej, dokumentów i relacji omówionych 
na wyładzie.  

jw. 

4 EP4 

Student analizuje i ocenia procesy składające się na 
kształtowanie relacji polsko-żydowskich od początku XX w. do 
współczesności. 

jw. 

 … …  jw. 

kompetencje społeczne 

5 EP5 

Student kieruje się wszechstronną wiedzą w ocenie przeszłych i 
bieżących problemów relacji polsko-żydowskich, jest gotów do 
korzystania z pomocy specjalistów i ekspertów 

jw. 

6 EP6 
Jest gotów do wykorzystywania swojej wiedzy i umiejętności w 
inicjowaniu i organizowaniu działań na polu relacji polsko-
żydowskich 

jw. 

 … …  jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 
w tym    

e-learning 
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Przedmiot:  

Forma zajęć: wykład 

1. Żydzi na ziemiach polskich do początku XX w.  4 2  

2. Relacje polsko-żydowskie w dwudziestoleciu 4 4  

3. Zagłada 4 4  

4. „Dom którego nie było” Żydzi na ziemiach polskich po 1945 r. 4 2  

5. Marzec 1968 4 2  

6. Współczesne relacje polsko-żydowskie,  4 1  

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

 Zaliczenie ustne 1-6 

Forma i warunki 
zaliczenia 

 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Ocena końcowa (koordynatora) z przedmiotu to ocena uzyskana z zaliczenia ustnego 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4     

4  zaliczenie z 
oceną 

Średnia 
arytmety

1 

Literatura podstawowa 

Haumann H., Historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2000 
J. Eisler, Marzec 1968, Warszawa 2006 
K. Kersten Polacy, Żydzi, komunizm. Anatomia półprawd 1939–68. Warszawa 
1992 
Paweł Machewicz, Krzysztof Persak: Wokół Jedwabnego. T. 1. Warszawa: 
Instytut Pamięci Narodowej, 2002. 
A. Cała, Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 
2012 
A. Cała, H. Detner-Śpiewak, Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968 
J. Tomaszewski, Żydzi w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2016 
D. Stola, Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, Warszawa 2000 
R. Hilberg, Zagłada Żydów europejskich, t. 1-3, Warszawa 2017 
j. Tokarska-Bakir, Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego, Warszawa 
2018 
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Literatura uzupełniająca 

Polonsky A., Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, Warszawa 2014 
M. Arczyński, W. Balcerak, Kryptonim „Żegota”, Warszawa 1983;  
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały, red. A. 
Żbikowski, Warszawa 2006;  
Wybór Źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich, 
wybór i oprac. A. Skibińska, R. Szuchty, Warszawa 2010;  
Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, red. B. 
Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2018, t. 1,2. 
J. T. Gross, Sąsiedzi, Historia Zagłady żydowskiego miasteczka Sejny 2000 
S. Bratkowski, Pod wspólnym niebem. Krótka historia Żydów w Polsce i stosunków polsko-
żydowskich. Warszawa: 2001 

J. Grabowski Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w zagładzie 
Żydów, Wołowiec 2020 

B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Wrocław 2007 

A. Dylewski, Śladami Żydów polskich, 2002 
 
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu    

Przygotowanie się do zajęć  2 

Studiowanie literatury  8 

Udział w konsultacjach    

Przygotowanie projektu / eseju / itp.   

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu: 

 Socjologia równości 
(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język polski 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 
1

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: dr Kalina Kukiełko 

Prowadzący zajęcia: dr Kalina Kukiełko 

Cele przedmiotu: 

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu równości, różnorodności, tematyki LGBTQI+ 
oraz praw człowieka we współczesnej Polsce. 
Wprowadzenie studenta w zagadnienia związane z rolą kultury i środowiska w kształtowaniu 
świadomości społecznej i przeciwdziałania dyskryminacji. 

Wymagania wstępne: Podstawowa umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 

1 EP1 

Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu równości, 
różnorodności, tematyki LGBTQI+ oraz praw człowieka w 
Polsce. 

NIE UZUPEŁNIAMY 

2 EP2 

Student zna zakres, pojęcia i terminologię związaną z rolą 
kultury i środowiska w kształtowaniu świadomości społecznej 
oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. 

jw.  

umiejętności 

1 EP3 
Student poddaje krytyce polski dyskurs dotyczący 
różnorodności. jw. 

2 EP4 
Student analizuje przypadki dyskryminacji we współczesnym 
społeczeństwie polskim. jw. 

kompetencje społeczne 

1 EP5 Student jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy. jw. 

2 EP6 
Student jest gotów do podejmowania działań na rzecz 
interesu społecznego. 

jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 
w tym    

e-learning 

Przedmiot:  Socjologia równości 
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Forma zajęć: wykład 

1. Socjologia równości – wprowadzenie do problematyki 4 2  

2. Kultura, wielokulturowość, różnorodność kulturowa 4 2  

3. Płeć biologiczna, płeć kulturowa, medyczne podstawy dysforii płci 4 2  

4. LGBTQI+ 4 2  

5. Nauka, sztuka i polityka – metody zapobiegania dyskryminacji 4 2  

6. Równość w kontekście praw człowieka 4 2  

7. Dynamika procesu i nasze miejsce w grupie 4 2  

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

esej EP1-6 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie eseju na temat związany z 
zagadnieniami poruszanymi na zajęciach 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

100% - przygotowanie eseju (poprawność merytoryczna, oryginalność zaproponowanej 
perspektywy, atrakcyjność prezentacji) 
 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4 Socjologia równości    

4 Socjologia równości zaliczenie z 
oceną 

 
1 

Literatura podstawowa 
 A. Dąbrowska i in., Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi, Amnesty International, 
Warszawa 2017. 

Literatura uzupełniająca 

M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w konstytucji rzeczpospolitej, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2016. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  1  

Przygotowanie się do zajęć  1 

Studiowanie literatury  2 

Udział w konsultacjach  1  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  4 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  1 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
  

Nazwa przedmiotu: 

Społeczna historia mediów w XX/XXI w. Od pomysłów Ericssona po telewizję 
hybrydową 

(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język polski 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 
1

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: Ks. dr Krzysztof Łuszczek 

Prowadzący zajęcia:  Ks. dr Krzysztof Łuszczek 

Cele przedmiotu: 
Ukazanie rozwoju najważniejszych dla człowieka technologii komunikacyjnych w kontekście 
społecznym, genezy ich powstania, możliwości wykorzystania oraz charakteru wpływu na ludzi. 

Wymagania wstępne: Brak 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 

1 EP1 Student wie, kiedy i w jaki sposób powstały wybrane media. NIE WYPEŁNIAMY 

2 EP2 Zna genezę ich powstania. jw. 

umiejętności 
1 EP3 

Student potrafi ocenić i wykorzystać edukacyjne możliwości 
wybranych mediów. jw. 

2 EP4 Potrafi ocenić skutki społeczne korzystania z nowych technologii. Jw. 

Kompetencje społeczne 

1 EP5 Student stosuje „ekologiczne” strategie korzystania z mediów. Jw. 

2 EP6 
Jest krytyczny wobec sposobu funkcjonowania współczesnych 
mediów. 

jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 
w tym    

e-learning 

Przedmiot: Od pomysłów Eriksona po telewizję hybrydową. Społeczna historia mediów w XX/XXI w. 
Forma zajęć: wykład 

1. Powstanie i rozwój telewizji 2   

2. Powstanie i rozwój internetu 2   
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3. Telefon komórkowy i technologie mobilne 2   

4. Media społecznościowe 2   

5. Możliwości edukacyjne na przykładzie telewizji amerykańskiej 2   

6. Prywatność w sieci 2   

7. Informatyka afektywna i robotyka społeczna. Psychologiczne aspekty  
wykorzystania nowych technologii 

3   

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

kolokwium EP1-6 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Kolokwium w formie testu pisemnego 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Ocena końcowa z przedmiotu: ocena z testu pisemnego.  

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4   ważona 1,0 

4 
Od pomysłów Ericssona po telewizję hybrydową. 
Społeczna historia mediów w XX/XXI w. 

zaliczenie z 
oceną 

 
 

Literatura podstawowa 

 J. W. Adamowski, System medialny Stanów Zjednoczonych, w: J. W. Adamowski, Wybrane     
zagraniczne systemy medialne, Warszawa 2008, s. 11-44. 
 S. Turkle, Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie 
nawzajem, Kraków 2013. 

Literatura uzupełniająca 

K. Łuszczek, Wolność i kontrola w internecie drugiej fali, Tychy 2015.  
P. Levinson, Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, 
Warszawa 2006.  
A. Hansen, Wyloguj swój mózg, Kraków 2020.  

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  1  

Przygotowanie się do zajęć  1 

Studiowanie literatury  5 

Udział w konsultacjach  1  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  0 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  7 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu: 

  
(OGÓLNOUCZELNIANE) Struktura rzeczywistości 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język polski 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: dr hab. Tomasz Denkiewicz 

Prowadzący zajęcia:   dr hab. Tomasz Denkiewicz 

Cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów z aktualnymi interpretacjami podstawowych teorii fizycznych: ogólnej teorii względności i mechaniki 
kwantowej, granicach ich stosowalności i aktualnymi problemami badawczymi w nauce. Zapoznanie studentów z relacjami 
pomiędzy i obszarami zastosowań naukowych teorii fizycznych, a także z ich relacją z wybranymi nurtami filozoficznymi.  

Wymagania wstępne:  

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 

1 EP1 
Student zna relacje między podstawowymi teoriami fizycznymi, zna pojęcia 
teorii i modeli naukowych, zna granice zastosowań teorii i modeli fizycznych. NIE WYPEŁNIAMY 

2 EP2 
Student zna podstawowe koncepcje filozoficzne dotyczące interpretacji teorii 
fizycznych 

jw. 

 3 EP3 
Student ma wiedzę o podstawowym znaczeniu wybranych teorii fizycznych, 
zna ich podstawy doświadczalne i rozumie znaczenie i rolę doświadczenia w 
nauce 

jw. 

umiejętności 1 EP4 
Student potrafi krytycznie omówić różne modele fizyczne, wymienić i 
krytycznie omówić granice zastosowań wybranych teorii fizycznych jw. 

kompetencje społeczne 

1 EP5 
Student zna ograniczenia własnej wiedzy i widzi potrzebę dalszego 
kształcenia 

jw. 

2 EP6 
Student potrafi zająć i wyrazić krytycznie stanowisko oraz wziąć udział w 
dyskusji na temat wybranych modeli fizycznych i wybranych interpretacji teorii 
fizycznych 

jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 
w tym    

e-learning 

Przedmiot: Struktura rzeczywistości 

Forma zajęć: wykład 

1. Podstawowe pojęcia: twierdzenie, zasady i prawa fizyki, teoria, model. Kryteria naukowości. Idea 
podstawą odkryć, eksperyment i jego rola w nauce. 4 2  

2. Teorie fizyczne, relacje i ich granice zastosowań. Mechanika klasyczna; elektrodynamika; termodynamika; 
mechanika kwantowa; ogólna teoria względności; szczególna teoria względności;  model standardowy 
cząstek elementarnych; ewolucja wszechświata; 

4 3  



2
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3. Dualizm korpuskularno-falowy; mechanika kwantowa;  funkcja falowa; stany kwantowe; doświadczenie 
Younga; doświadczenie Macha-Zehndera; nierówność Bella; splątanie kwantowe; 4 6  

4. Interpretacje teorii fizycznych; granice stosowalności teorii fizycznych; relacja między teoriami fizycznymi 
a opisywaną rzeczywistością; koncepcja wieluświatów (multiwszechświat – falsyfikowalna teoria 
naukowa)  

4 4  

    

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

esej 1-6 

Forma i warunki 
zaliczenia 

 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

uzyskanie pozytywnej oceny za esej 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4     

4  zaliczenie z 
oceną 

 
 

Literatura podstawowa 

Niedokończona rewolucja Einsteina, Prószyński i Ska. 2021 
Nowy umysł cesarza, Roger Penrose, PWN, 1996 
The fabric of reality, David Deutsch, Penguin Books, 1997 
The Life of cosmos, Lee Smolin, OUP. 1997 
Droga do rzeczywistości, Roger Penrose Prószyński i Ska, 2017 

Literatura uzupełniająca 
Ewolucja kosmosu i kosmologii, Michał Heller, PWN 1983 
Ostatnie trzy minuty, O ostatecznym losie Wszechświata, Paul Davies, Copernicus Press Center, 2017 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  1  

Przygotowanie się do zajęć  0 

Studiowanie literatury  4 

Udział w konsultacjach  1  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  4 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  0 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu:  
Śmiechoterapia i radzenie sobie ze stresem 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 3 – język polski 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: dr hab. Małgorzata Puc, prof. US, INoMiŚ 

Prowadzący zajęcia: dr hab. Małgorzata Puc, prof. US, INoMiŚ 

Cele przedmiotu: 

   Uzyskanie wiedzy o przyczynach stresu, rodzajach i fazach stresu, szkodliwości, obniżaniu jakości 
życia, występowaniu chorób somatycznych i zaburzeń psycho-fizjologicznych;  
Przyswojenie wiedzy o rodzajach technik terapeutycznych, w tym śmiechoterapii i jogi śmiechu; 
zwiększaniu odporności na stres i przeciwdziałanie skutkom stresu;  
   Nabycie umiejętności stosowania prostych technik rozładowania i radzenia sobie ze stresem;   
   Wykazanie gotowości do myślenia i działania w sposób kreatywny, prowadzący do 
wykorzystywania technik i metod terapeutycznych; 

Wymagania wstępne: brak 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 

1 EP1 
zna i rozumie przyczyny powstawania stresu i jego 
negatywne skutki;  

NIE UZUPEŁNIAMY 

2 EP2 

zna i rozumie dobroczynne działanie śmiechoterapii 
na redukcję stresu, wzrost odporności, wzrost 
pewności siebie, relaksacji, działanie p/bólowe 

jw.  

 … …  jw. 

umiejętności 

1 EP3 
potrafi stosować proste techniki śmiechoterapii i 
techniki radzenia sobie ze stresem 

jw. 

2 EP4 

potrafi samodzielnie weryfikować skuteczność 
technik śmiechoterapii 
oraz przygotować krótki tekst na podstawie 
literatury przedmiotu 

jw. 

 … …  jw. 
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kompetencje społeczne 

1 EP5 

jest gotów do krytycznego wyboru technik 
redukujących stres ułatwiających funkcjonowanie 
jednostki w grupie 

jw. 

2 EP6 
jest gotów do samodzielnego myślenia i krytycznej 
analizy stresorów 

jw. 

 … …  jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 
w tym    

e-learning 

Przedmiot: do wyboru Śmiechoterapia i inne techniki zwalczania stresu 

Forma zajęć: wykład 

1. Przedstawienie wymogów zaliczenia przedmiotu. Omówienie zagadnień 
wykładu (historia badań nad stresem, pojęcia, procesy fizjologiczne, reakcje 
obronne, techniki redukowania i raczenia sobie ze stresem stresu). Historia 
śmiechoterapii i jogi śmiechu. Stres w czasie pandemii. 

4 2  

2. Biologia stresu, fazy stresu i stresory;  
Definicje, reakcje na stres i sposoby radzenia (koncentrowanie na zadaniu, 
emocjach, unikaniu); biochemiczne źródła szczęścia; 

4 3  

3. Śmiechoterapia w pokonywaniu bólu; Rodzaje i etapy śmiechu; 
neurobiologia śmiechu a mechanizmy działania śmiechu; osiągnięcia 
Normana Cousins, ‘ojca śmiechoterapii’; Zarażanie śmiechem. Korzyści 
zdrowotne  i społeczne śmiechoterapii; Cele śmiechoterapii: wpływ śmiechu 
na zdrowie jakość i długość życia. Fundacja Dr Clown. 

4 5  

4. Joga śmiechu; Różnice pomiędzy jogą śmiechu a śmiechoterapią.  
Techniki i metody relaksacyjnie.  

4 3  

5. Wskazanie literatury i źródeł umożliwiających ocenę i wybór technik 
terapeutycznych. Komediowe spektakle teatralne i wspólnota śmiechu. 
Mechanizm śnieżnej kuli. 

4 1  

6. Podsumowanie i zalecenia końcowe. Kształtowanie nawyków dotyczących 
korzystania z technik m.in. śmiechoterapeutycznych w praktyce. 
 

4 1  

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

praca pisemna/esej/projekt/weryfikacja przez obserwację 
EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, 
EP6 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Pozytywna ocena pracy pisemnej 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Ocena końcowa z przedmiotu to ocena zal. pracy pisemnej/eseju/projektu 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4 Przedmiot do wyboru    

4 Przedmiot do wyboru (wykład) zaliczenie z 
oceną ważona 

1,00 

Literatura podstawowa 

1.   P. Desgagnes P. 2008. Śmiech to zdrowie. Terapia śmiechem. Warszawa; wyd. Klub dla Ciebie.  

2. Bielski P. 2016. Joga śmiechu. Droga do radości. Wyd. Totem.Com.pl 
3. McGonigal K. 2016. Siła stresu. Jak stresować się mądrze i z pożytkiem dla siebie. Wydawnictwo Helion; 
4. Landowski J. 2007. Neurobiologia reakcji stresowej” w: Neuropsychiatria i Neuropsychologia; nr 2/2007 

Literatura uzupełniająca 

1.Paul Martin, 2000. Umysł, który szkodzi. Mózg, zachowanie, odporność i choroba.  
Wydawnictwo Reb 

2. https://www.drclown.pl/o-fundacji/programy 

3. Heszen I. 2016. Psychologia stresu, PWN Warszawa;  

https://www.drclown.pl/o-fundacji/programy
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  1  

Przygotowanie się do zajęć  0 

Studiowanie literatury  2 

Udział w konsultacjach  2  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  4 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  1 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu: 

Techniki manipulacji medialnej  

(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język polski 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: dr Agnieszka Szlachta 

Prowadzący zajęcia:    dr Agnieszka Szlachta 

Cele przedmiotu: 

 
Zapoznanie studentów z problematyką szeroko rozumianej manipulacji w mediach 

Wymagania wstępne:  

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 

1 EP1 
Student ma wiedzę ogólną dotyczącą komunikacji w mediach i 
wywierania wpływu w procesie komunikacji. 

NIE WYPEŁNIAMY 

2 EP2 
Student zna pojęcia perswazji i manipulacji. Ma wiedzę na temat 
systemowych środków perswazji i technik manipulacyjnych.  

jw. 
 

umiejętności 1 EP3 
  Student rozpoznaje i analizuje przejawy manipulacji w mediach,    
  dostrzega działania manipulacyjne w tekście i obrazie. 

jw. 
 

kompetencje społeczne 1 EP4 
  Student identyfikuje dylematy związane z działaniami    
  manipulacyjnymi w mediach. 

jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

     15 
w tym    

e-learning 

Przedmiot:  

Forma zajęć: wykład 

1. Komunikacja w mediach – wprowadzenie. Wywieranie wpływu w procesie komunikacji.  1  

2. Definicja perswazji; systemowe środki perswazji. Definicja manipulacji. Perswazja a manipulacja.  2  

3. Techniki manipulacji językowej. Metody manipulacji w mediach.  2  

4. Manipulacja w tekście.  2  



2/2 

 

5. Manipulacja obrazem.  2  

6. Sondaże a manipulacja opinią publiczną.   2  

7. Manipulacje polityczne. Definicja propagandy.  2  

8. Reklama a manipulacja.  2  

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

  praca pisemna  

Forma i warunki 
zaliczenia 

   pozytywna ocena z pracy pisemnej 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Ocena końcowa: ocena z pracy pisemnej 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4     

4  zaliczenie z 
oceną 

 
 

Literatura podstawowa 

Habrajska Grażyna, Obrębska Anna (red.) (2007): Mechanizmy perswazji i manipulacji, Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo 
Piktor, Łódź. 
 Krzyżanowski Piotr, Nowak Paweł (red.) (2004): Manipulacja w języku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,   
 Lublin. 
Tokarz Marek (2006): Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk. 

Literatura uzupełniająca 

Bralczyk Jerzy (2000): Język na sprzedaż, Warszawa – Bydgoszcz. 
Cialdini Robert B. (1996): Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. 
Dyoniziak Ryszard (2003): Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Toruń. 
Gackowski Tomasz, Dziedzic Joanna (red.) (2011): Manipulacja w mediach. Media o manipulacji, Oficyna Wydawnicza 
ASPRA-JR, Warszawa. 
Karwat Mirosław (2001): Sztuka manipulacji politycznej, Toruń. 
Nowak Paweł, Tokarski Ryszard, red. (2007): Kreowanie światów w języku mediów, Lublin. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu    

Przygotowanie się do zajęć   

Studiowanie literatury              6  

Udział w konsultacjach   1  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.   3 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu: 

 Trening funkcjonalny 
(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język  

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 
1

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: Dr Rafał Buryta 

Prowadzący zajęcia:  Dr Rafał Buryta  

Cele przedmiotu: 

Nabycie umiejętności doboru i wykorzystania metod oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem specjalistycznego 
sprzętu i aparatury do interpretacji i planowania procesu treningu sportowego. 
 

Wymagania wstępne: Brak  

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 

1 EP1 
Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod oceny 
aktywności i sprawności fizycznej.  NIE WYPEŁNIAMY 

2 EP2 

Student posiada wiedzę na temat oceniania i postępowania wobec 

jednostki lub grupy społecznej oraz sposoby przeprowadzenia 
diagnozy pedagogicznej i procedury działań interwencyjnych.  

jw. 

umiejętności 

1 EP3 

Student potrafi dobrać i wykorzystać metody oceny funkcjonalnej z 

wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i aparatury oraz 

zinterpretować i wykorzystać uzyskane wyniki w procesie treningu 

sportowego.  

jw. 

2 EP4 
Student potrafi wziąć czynny udział w dyskusji nad doborem metod 
i środków w poprawie sprawności funkcjonalnej.  jw. 

 3 EP5 

Student potrafi opracować wyniki obserwacji, formułować wnioski 

oraz prowadzić działania wspierające uczestnictwo w procesie 

treningu sportowego.  
jw. 

kompetencje społeczne 

1 EP6 
Student jest gotów do oceny własnego projektu i samodzielnie 
dokonuje weryfikacji proponowanych rozwiązań.  jw. 

2 EP7 
Student jest gotów do dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy 

własnej oraz osób uczestniczących w zajęciach ruchowych.  jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 
w tym    

e-learning 

Przedmiot:  
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Forma zajęć: wykład 

1. Analiza wymogów sportu 4 4  

2. Ocena siły funkcjonalnej  4 6  

3. Projektowanie programu funkcjonalnego 4 5  

    

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

KOLOKWIUM  

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)  

EP1, EP2 
 
EP3, EP4, EP5, EP6, EP7 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie wykładów: Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.  

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

 

Wykład: 100% oceny końcowej stanowi ocena z kolokwium.  

 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
Oceny 

Waga do 
średniej 

4     

4 Trening funkcjonalny zaliczenie z 
oceną 

 
 

Literatura podstawowa 
1. M. Boyle – Nowoczesny trening funkcjonalny. Galaktyka, Łódź 2019. 
2. K. Starrett – Bądź sprawny jak lampart. Galtyka, Łódź 2015. 
3. C. Santana – Trening funkcjonalny. DB Publishing, 2017. 

Literatura uzupełniająca 

1. S. McGill – Postaw na plecy. Galaktyka, Łódź 2019. 
2. S. McGill – Mechanika zdrowych pleców. Galaktyka, Łódź 2018. 
3. K. Starrett – Skazany na biurko. Galaktyka, Łódź 2021. 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  2  

Przygotowanie się do zajęć  2 

Studiowanie literatury  4 

Udział w konsultacjach    

Przygotowanie projektu / eseju / itp.   

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  2 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 
 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 
Nazwa przedmiotu: 
 ZARZĄDZANIE CZASEM 

(OGÓLNOUCZELNIANE) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 
Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 
 

Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język  

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 
 

4 
 

wykład 15  ZO 1 
1 Razem 

  
15  1 

Koordynator przedmiotu: dr hab. Anna Pluta, prof. US 

Prowadzący zajęcia: dr hab. Anna Pluta, prof. US 

Cele przedmiotu: uświadomienie studentom wagi zarządzania czasem oraz poznanie narzędzi pozwalających na 
racjonalne działanie i osobistą efektywność 

Wymagania wstępne: student posiada wiedzę ogólną 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 
1 EP1 zna istotę i zasady zarządzania czasem NIE WYPEŁNIAMY 

2 EP2 zna narzędzia osobistej efektywności w czasie jw. 

 … …  jw. 

umiejętności 
1 EP3 potrafi diagnozować swoje gospodarowanie czasem w oparciu 

o wybrane instrumenty racjonalności osobistej jw. 

2 EP4 potrafi proponować kierunki doskonalenia osobistej 
efektywności jw. 

 … …  jw. 

kompetencje społeczne 
1 EP5 

wykazuje krytyczny sąd dotyczący gospodarowania czasem i 
własnej efektywności, dostrzegając pojawiające się dylematy 
moralne i społeczne 

jw. 

2 EP6  jw. 

 … …  jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 w tym    
e-learning 

Przedmiot:  

Forma zajęć: wykład 
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1 Czas i presja czasu w życiu współczesnego człowieka 
4 2  

2 Koncepcja zarzadzania sobą w czasie – istota i konsekwencje 
4 2  

3 Diagnoza osobistej efektywności w czasie i identyfikacja złodziei czasu 
4 4  

4 Ustalanie celów i określanie priorytetów 
4 3  

5 Osobista efektywność a praca w zespole (delegowanie zadań) 
4 2  

6 Planowanie pracy własnej – istota, zasady 
4 2  

    

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej - jako wprowadzenie 
do omówienia praktycznych narzędzi ZCz;  
Dyskusja; 

 

Nr efektu uczenia się z 
sylabusa 

Praca indywidualna studenta – realizacja projektu własnego 1,2,3,4,5 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie uzyskują studenci, którzy przedstawili pracę nt. Analiza osobistej efektywności w czasie i 
uzyskali ocenę pozytywną.  
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Oceniane są trzy aspekty pracy: 
1) terminowość rozliczenia się z pracy – 1 pkt. 
2) przedstawienie w pracy narzędzi do oceny efektywności własnej w czasie i ich poprawne wykorzystanie 
raz ze sformułowaniem wynikających z nich wniosków – 5 pkt. 
3) poprawność edycyjna projektu (przypisy, bibliografia, jakość formalnej strony pracy) – 3 pkt.. 
Razem student może zdobyć max 9 punktów. 
Ocena dostateczna - zdobycie 50% punktów (4,5 pkt.). 
Wysokie zaangażowanie na wykładach (udział w dyskusjach i wyrażanie opinii popartych racjonalnymi 
argumentami) może wpłynąć na podwyższenie oceny przez prowadzącego o max 1/2 oceny w górę. 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4 Zarządzanie czasem    

4  zaliczenie z 
oceną 

  

Literatura podstawowa 

Pluta A., Wójcik G. P. (2011): Vademecum menedżera - organizacja pracy własnej, Economicus, Szczecin 
Allen D. (2016): Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności, Helion, Gliwice 
Covey S. R. (2019): Najpierw rzeczy najważniejsze, Rembis, Poznań 
Seiwert L., Woeltje H. (2012): Efektywne zarządzanie czasem, Microsoft Press 

Literatura uzupełniająca 

Pluta A. (2018): Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
Tomaszewska-Lipiec R. (2018): Praca zawodowa-życie osobiste. dysonans czy synergia?, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , Bydgoszcz 
Brzeziński M. (2011): Życiologia czyli o mądrym zarządzaniu czasem, Zwierciadło, Warszawa 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu    

Przygotowanie się do zajęć  1 

Studiowanie literatury  4 

Udział w konsultacjach  1  
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Przygotowanie projektu / eseju / itp.  3 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  1 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu: 
Art and Culture: American Heritage (Dziedzictwo amerykańskiej sztuki i 
kultury) 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język angielski 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: Dr Renata Nowaczewska 

Prowadzący zajęcia: Dr Renata Nowaczewska 

Cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest: 
1. zapoznanie studentów z istotą kultury amerykańskiej w świetle przemian historyczno-kulturowych. 
2. zorientowanie studentów na kwestie tożsamości etnicznej, na elementy kształtujące dziedzictwo 

amerykańskiej kultury od rdzennych mieszkańców, przez europejskie i kolonialne korzenie po 
współczesne wpływy kultur: afrykańskiej, azjatyckiej i latynoamerykańskiej. 

3. Zapoznanie z osiągnięciami sztuki amerykańskiej od czasów kolonialnych do współczesności; 
4. Zainteresowanie studentów sztuką, muzyką i kinem amerykańskim  

 
The purpose of the course: 

1. Acquainting students with the essence of American culture in the light of historical and cultural 
changes taking place in the USA. 

2. Making students understand the issues of ethnic identity, elements shaping the heritage of 
American culture from Native Americans, through European and colonial origins to the 
present- African, Asian and Latin American influences.   

3. Acquainting students with the achievements of American art from colonial times till the present 
day. 

4. Making students interested in American art, music, and cinema.  

Wymagania wstępne: Knowledge of English B1+ 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

Knowledge 

1 EP1 

A Student knows and understands basic theory of culture and 
mechanisms that have shaped American society and culture, 
including race, diversity, multiculturalism, social and political 
history of America.  

NIE WYPEŁNIAMY 

2 EP2 Knows various contexts of American art, music and movies.   jw. 
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      3  EP3 
Understands and is able to use the language to interpret 
works of art.  

jw. 

    4  EP4 
Knows the key artistic movements, styles and artists 
representing them.  

 

    5 EP5 
A student is familiar with significant collections of American art 
museums. 

 

Skills 

1 EP6 
A student can recognize historically significant works of 
American art, architecture, design, literature. 

jw. 

2 EP8 

A student is able to critically analyze the output of American 
art, literature, music etc. and identify the cultural heritage it 
bears.  

jw. 

      3    EP9 
A student can investigate themes, genres in American movies 
and interpret their cultural impact.  

jw. 

      4    EP10 
A student is able to relate main artistic movements, trends and 
schools in a wider cultural, social and economic context.  

 

     5   EP11 

A student is prepared to critically analyze the changes taking 
place in American art and culture in the wider context of 
social, political, economic and cultural developments. 

 

Social competences 1 EP12 

A student is prepared to evaluate his knowledge and verify it 
on the bases of available source materials in order to develop 
his skills in interpreting works of art and their sources in 
American heritage.  

jw. 

Content Semestr 

Liczba godzin 

15 
w tym    

e-learning 

Przedmiot: Art and Culture: American Heritage (Dziedzictwo amerykańskiej sztuki i kultury) 

Forma zajęć: Lecture 

1.Understanding American culture: concepts, traits, values, beliefs, religious 
heritage, frontier heritage, diversity 

4 2  

2. Main American artistic movements and styles: from Romantism and Realism to 
Abstract Expressionism and Pop Art 

4 2  

3. From Benjamin West to Jackson Pollock and Andy Warhol.  4 3  

4.Women artists: Mary Cassatt and Georgia O’Keeffe and Women Art Patrons 4 2  

5.Photography: Alfred Stieglitz and Ansel Addams 4 1  

6. American Architecture: Frank Lloyd Wright 4 1  

7. Books and Authors that Shaped America   4 1  

8. The History of American Film: themes and variations 4 2  

9. The Heritage of American Popular Music  4 1  

Metody kształcenia Lecture with elements of multimedia presentations 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

Written test covering the material from the lecture.  
A student prepares a presentation discussing one piece of art or a 5-
page paper comparing two pieces of art (in both cases students need to 
consult the instructor) 

1-6 
 
 
1-12 

Forma i warunki 
zaliczenia 

 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 
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Students are assessed on the basis of a written test (70%) and a Power Point presentation 
or a paper on the topic accepted by the instructor (30%) 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. 
Przedmiot: Art and Culture: American Heritage 
(Dziedzictwo amerykańskiej sztuki i kultury) 

Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4     

4 Lecture  
zaliczenie z 

oceną 

Arithmetic 
average 

 

Literatura podstawowa 

American Encounters. Art., History, and Cultural Identity, A.L. Miller, J.C. Berlo, et. al. eds.  St. Louis, 
2008. 
Gołębiowski M. Dzieje Kultury Stanów Zjednoczonych. Warszawa, 2004. 
Mauk D., J. Oakland. American Civilization. An Introduction. (5th edition or newer) New York, 2013. 
Making America. The Society and Culture of the United States. L.S. Luedtke, ed. Chapel Hill, 1992. 
Malarstwo Amerykańskie, F.C. Marchetti, ed. Warszawa, 2005. 
The Metropolitan Museum of Art, The United States of America. New York, 1987. 
Museum of Fine Arts, American Painting. Boston, 2003. 
Nowaczewska, R. Out of the Spotlight: Abby Aldrich Rockefeller and Women's Philanthropy in the 
World of Art, in: For the Vote and More. Stories of Women Changing America, ed. H. Parafianowicz, 
Ł. Niewiński. Białystok, 2021. 
Prown J.D. American Painting. From its Beginnings to the Armory Show. New York, 1977. 
 
 
Periodicals and Internet resources 

Literatura uzupełniająca 

Lewicki Z. Historia cywilizacji amerykańskiej. T 1-4. Warszawa, 2017. 
Historia Stanów Zjednoczonych, A. Bartnicki, red., Warszawa, 1995. 
New York Art Museums. Florence, 2010. 
 
SmartHistory https://smarthistory.org/ 
Terra Foundation for American Art https://www.terraamericanart.org/ 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  1  

Przygotowanie się do zajęć  - 

Studiowanie literatury  3 

Udział w konsultacjach  1  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  2 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  3 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU) 
Nazwa programu studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Moduł:  
 Wykład ogólnouczelniany 

Nazwa przedmiotu: 

  
Budowa i funkcja narządów człowieka 

Kod przedmiotu: 
[uzupełnione automatycznie przez 
system 

Nazwa kierunku: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Forma studiów: 
stacjonarne 

profil studiów: 
NIE WYPEŁNIAMY 

Specjalność: 
NIE WYPEŁNIAMY 

 
Status przedmiotu: Język przedmiotu: 
                  fakultatywny semestr: 4 – język polski 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 

Forma 
zaliczenia 

ECTS 

 

w tym     
e-learning 

2 4 wykład 15  ZO 1 

Razem 
  

15  1 

Koordynator przedmiotu: Dr Lucyna Kirczuk 

Prowadzący zajęcia:  Dr Lucyna Kirczuk, dr hab. Katarzyna Dziewulska, prof. US 

Cele przedmiotu: 
Przekazanie studentom wiadomości o budowie i funkcji tkanek, narządów i układów w organizmie 
człowieka  

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu biologii szkoły średniej. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria Lp   KOD       Opis efektu Odniesienie do efektów dla 
programu 

wiedza 

1 EP1 
 student zna podstawy budowy i funkcji tkanek  

 
NIE WYPEŁNIAMY 

2 EP2 student zna ogólną budowę narządów i układów człowieka jw. 

 3 EP3 student zna podstawowe funkcje narządów i układów człowieka jw. 

umiejętności 
1 EP4 

student potrafi  wyjaśnić przystosowanie budowy tkanek i 

narządów do pełnionej funkcji  jw. 

   jw. 

    jw. 

kompetencje społeczne 

1 EP5 student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  jw. 

2 EP6  jw. 

 … …  jw. 

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr 

Liczba godzin 

 
w tym    

e-learning 

Przedmiot:  

Forma zajęć: wykład 
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1. Tkankowa budowa organizmu człowieka. 4 2  

2. Budowa i funkcja układu dokrewnego, pokarmowego, chłonnego, krążenia, 
oddechowego, moczowego, nerwowego, rozrodczego męskiego i żeńskiego 
człowieka. 

4 13  

    

    

Metody kształcenia Wykład 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zaliczenie pisemne 
Nr efektu uczenia się z 

sylabusa 

  

Forma i warunki 
zaliczenia 

 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu – ocena z zaliczenia pisemnego 

Zaliczenie pisemne 

Metoda obliczania oceny 
końcowej 

Sem. Przedmiot Rodzaj 
zaliczenia 

Metoda obl. 
oceny 

Waga do 
średniej 

4 Budowa i funkcja narządów człowieka 

zaliczenie z 
oceną  

 

4  
 

 
 

Literatura podstawowa 

Sawicki W, Malejczyk J. 2021. Histologia. PZWL, Warszawa.  
Cichocki T., Litwin J.A., Mirecka J. 2021. Kompendium histologii. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków.  

Literatura uzupełniająca 

Bartel H. 2021. Embriologia. PZWL, Warszawa.  
             Michajlik A., Ramotowski W.  2009. Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Liczba godzin 

 w tym e-learning 

Zajęcia dydaktyczne  15  

Udział w egzaminie/zaliczeniu  1  

Przygotowanie się do zajęć  0 

Studiowanie literatury  3 

Udział w konsultacjach  1  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.  0 

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia  5 

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.  25 

Liczba punktów ECTS  1 

 

https://pzwl.pl/autor/Aleksander-Michajlik,a,1067182
https://pzwl.pl/autor/Witold-Ramotowski,a,92547073

