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Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie roli głównych polskich ośrodków opiniotwórczych, panoramy polskiej
debaty publicystycznej. Kurs przedstawia rolę gazet, tygodników, czasopism, portali internetowych, blogów,
vlogów, think tanków.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna różnorodne opinie prezentowane
na łamach gazet i periodyków oraz w Internecie,
a także rozumie rolę debaty w demokratycznym
społeczeństwie.

SMI_K2_W04,
SMI_K2_W07

prezentacja

W2

Student zapoznaje się z różnorodnymi opiniami,
środowiskami, czasopismami. Zna różne rodzaje
publicystyki. Odróżnia publicystykę od analiz. Rozumie
czym jest dezinformacja, "fake news", bańka
medialna.

SMI_K2_W02

prezentacja

W3

Student potraﬁ śledzić polską debatę, rozpoznawać jej
główne argumenty i odróżniać fakty od opinii.

SMI_K2_W05

prezentacja

U1

Student potraﬁ wyszukiwać publicystykę w sieci
i korzystać z głównym portali internetowych oraz
rozróżniać różne perspektywy publicystyki polskiej
w XXI wieku.

SMI_K2_U02

prezentacja

U2

Student wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną
do opisu i analizowania konkretnych procesów
i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych,
prawnych, gospodarczych).

SMI_K2_U03,
prezentacja
SMI_K2_U04, SMI_K2_U07

U3

Student posiada wiedzę szerszą i pogłębioną
w odniesieniu do procesów zmian wybranych struktur,
instytucji i więzi społecznych oraz prawidłowości
rządzących tymi zmianami.

SMI_K2_U04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej lektury, oddzielania
opinii od komentarzy, wyławiania głównych
argumentów dyskusji, unikania fałszywych informacji.

SMI_K2_K01

prezentacja

K2

Student posiada wiedzę o poglądach i ich ewolucji
na temat struktur i instytucji społecznych oraz
rodzajów więzi społecznych.

SMI_K2_K02

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Publicystyka – problemy deﬁnicyjne;
Rola publicystki we współczesnej Polsce;
Rola debaty w społeczeństwie demokratycznym;
Wolnośc debaty, dezinformacja, manipulacja, watch dog;
Główne czasopisma i ich znaczenie: (m.in. Krytyka liberalna, Nowa Konfederacja,
Przegląd Polityczny, Przegląd powszechny, Znak, W Drodze, Więzi, Teologia
Polityczna,
Pressje, Fronda, Krytyka Polityczna, Bez dogmatu, Zdanie, Res Publica Nowa,
Arcana, Nowa Europa, Obywatel, Pro Fide Rege et Lege,
Nowe Państwo, Dziś, Civitas);
Publicystyka w sieci, główne portale internetowe;
Think tanki;
Perspektywy publicystyki polskiej w XXI wieku.

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

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

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Literatura
Obowiązkowa
1. Czasopisma polskie, gazety, tygodniki Ważniejsze portale internetowe zawierające publicystykę (m.in. Arcana, Krytyka
polityczna, Teologia polityczna, Ośrodek Myśli Politycznej, Salon24) Analizy think tanków
Dodatkowa
1. P. Śpiewak (red.), Spór o Polskę 1989 - 1999: wybór tekstów prasowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

SMI_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu uwarunkowania polityczne i gospodarcze oraz motywacje i
przebieg aktywności głównych państwowych i niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych

SMI_K2_W07

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu systemy normatywne, zasady ochrony prawa własności
intelektualnej w tym prawa autorskiego, a także istotę i funkcjonowanie prawa międzynarodowego

SMI_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu tendencje rozwojowe w nauce o stosunkach
międzynarodowych

SMI_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu czynniki ewolucji i perspektywy przemian środowiska
międzynarodowego i relacji pomiędzy uczestnikami stosunków międzynarodowych

SMI_K2_U02

Absolwent potraﬁ prawidłowo, pracując samodzielnie lub w zespole dobierać wartościowe źródła informacji i
opinii oraz oceniać ich znaczenie dla danego problemu badawczego stosując metody interpretacji właściwe
dla nauki o stosunkach międzynarodowych

SMI_K2_U03

Absolwent potraﬁ zastosować wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego do analizy zjawisk w przestrzeni
międzynarodowej, a także biegle posługuje się systemami normatywnymi związanymi ze stosunkami
międzynarodowymi

SMI_K2_U04

Absolwent potraﬁ analizować i prognozować samodzielnie lub w zespole złożone zjawiska w zakresie
stosunków międzynarodowych oraz tłumaczyć je różnym kręgom odbiorców

SMI_K2_U07

Absolwent potraﬁ biegle posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ wraz z umiejętnością
posługiwania się terminologią związaną ze stosunkami międzynarodowymi

SMI_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny stanu własnej wiedzy w zakresie stosunków międzynarodowych a
także do analizy dostępnej w przestrzeni publicznej informacji o bieżących problemach oraz do zasięgania w
razie potrzeby opinii w zakresie rozwiązywania problemów

SMI_K2_K02

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia ogólnych teorii oraz pojęć i deﬁnicji obecnych w nauce o
stosunkach międzynarodowych dla rozwiązywania problemów badawczych w ramach dyscypliny
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