
Kierunek

Forma zaj ęć:
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni -

ECTS semestr zimowy 3 semestr letni -
Język przedmiotu
Forma zaliczenia* semestr zimowy E semestr letni -

1.
2.
3.

1.
Odniesienie do 

kierunkowego efektu 
kształcenia

1. K_W03

2. K_W13
3. K_W16

1. K_U01

2. K_U06

1. K_K01

2. K_K05
Ma świadomość roli komunikacji językowej w kształtowaniu odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy.

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)
1. Zajęcia organizacyjne. Teoria vs praktyka komunikacji – o pozornych przeciwieństwach. Określenie przedmiotu zajęć i warunków zaliczenia; 2. 
Paradygmaty w teoriach komunikacji – perspektywa interpretacyjna i obiektywistyczna; 3 i 4. Tradycje badawcze w teoriach komunikacji. Cechy i 

elementy procesu komunikowania; 5. Komunikacja interpersonalna: symboliczny interakcjonizm; 6. Komunikacja interpersonalna: teoria 
niespełnionych oczekiwań; 7. Teoria ELM Richarda Petty’ego i Johna Cacioppo; 8. Komunikacja grupowa i publiczna: perspektywa Clifforda Geertza 

i Michaela Pacanowsky’ego; 9. Komunikacja grupowa i publiczna: perspektywa Kennetha Burke’a; 10. Komunikacja masowa: teoria Marshalla 
McLuhana; 11Teoria agenda setting Maxwella McCombsa i Donalda Shawa; 12. Kontekst kulturowy: teoria Gerry Philipsena; 13. Kontekst kulturowy: 

podejście Doborah Tannen; 14. Podsumowanie i dyskusja.

W kategorii umiejętności

Potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem 
różnych źródeł z zakresu teorii komunikacji

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych 
autorów oraz formułowania wniosków

W kategorii kompetencji społecznych

polski

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać formę zaliczenia odrębnie dla każdego typu zajęć

CEL PRZEDMIOTU

Przedstawić podstawowe ujęcia komunikacji z perspektywy różnych szkół teoretycznych i podejść badawczych

Ma wiedzę na temat dynamiki zjawisk zachodzących w obszarze komunikacji społecznej

Dostarczyć wiedzę, zapoznać z terminologią z zakresu teorii komunikacji

Poznać zastosowanie praktyczne teorii komunikacji
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Brak

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z teorii 
komunikacji

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Wykład

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy podać wymiar godzinowy odrębnie dla każdej formy zajęć

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelsk iego Jana Pawła II
rok akademicki 2012/2013

Retoryka stosowana
stopień pierwszy

studia stacjonarne

Karta przedmiotu: Teoria komunikacji

Ma podstawową wiedzę w zakresie teorii komunikacji



1.

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Student nie posiada
dostatecznej wiedzy nt.

teorii komunikacji i jej relacji do 
innych 

dyscyplin. Nie orientuje się w
podstawowej terminologii z 
zakresu teorii komunikacji

Student posiada
dostateczną wiedzę nt.

teorii komunikacji i jej relacji do 
innych 

dyscyplin. Minimalnie 
orientuje się w podstawowej 

terminologii z zakresu 
teorii komunikacji

Student posiada
dobrą wiedzę nt.

teorii komunikacji i jej 
relacji do innych dyscyplin. Dobrze 

orientuje się w
podstawowej terminologii z zakresu 

teorii komunikacji

Student ma 
usystematyzowaną i 

ugruntowaną wiedzy nt.
teorii komunikacji i jej relacji do 

innych 
dyscyplin. Bardzo dobrze 

orientuje się w podstawowej 
terminologii z zakresu 

teorii komunikacji

Umiej ętności

Student nie potrafi
analizować i porządkować

informacji z teorii komunikacji. 
Nie potrafi 

dokonywać krytycznej
analizy i interpretacji 

poruszanych zagadnień

Student potrafi w dostatecznym 
zakresie

analizować i porządkować
informacji z teorii komunikacji 
oraz dokonywać krytycznej

analizy i interpretacji 
poruszanych zagadnień

Student potrafi właściwie 
analizować i porządkować

informacji z teorii komunikacji oraz 
dokonywać krytycznej
analizy i interpretacji 

poruszanych zagadnień

Student potrafi twórczo
analizować i porządkować

informacji z teorii komunikacji 
oraz samodzielnie i krytycznie 

analizuje i interpretuje 
poruszane zagadnienia

Kompetencje społeczne

Student nie angażuje się
w proces zdobywania wiedzy. 

Nie posiada świadomości 
jaką rolę pełni
komunikacja w 
społeczeństwie

Student w stopniu 
dostaecynzm angażuje się

w proces zdobywania wiedzy i 
posiada minimalną
świadomość nt. 

roli komunikacji w 
społeczeństwie

Student angażuje się
w proces zdobywania wiedzy. 

Posiada świadomość 
jaką rolę pełni
komunikacja w 
społeczeństwie

Student aktywnie uczestniczy 
w procesie zdobywania wiedzy. 

Posiada pełną świadomość 
jaką rolę pełni
komunikacja w 
społeczeństwie

90
* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta .

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 3

* Proszę opisać stopień realizacji zakładanych efektów kształcenia dla przedmiotu, np.. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat..., ma uporządkowaną wiedzę w zakresie..., nie 
potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy..., potrafi sformułować problem i wskazać jego rozwiązanie..., nie angażuje się w proces nauki..., ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich 
kompetencji...;

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

przygotowanie się do zajęć 25
napisanie pracy zaliczeniowej 15
przygotowanie do egzaminu 20

SUMA GODZIN:

METODY DYDAKTYCZNE*
Wykład - prezentacje multimedialne, klipy, czytanie fragmentów lektur

* Powinien się tu znaleźć dokładny opis metod oceny pracy studenta, w ramach danego przedmiotu. Do najbardziej popularnych form pomiaru/oceny pracy studenta należą np.: egzaminy 
ustne lub pisemne, eseje/ wypracowania, dysertacje, prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, projekty i ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe.

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

godziny kontaktowe z nauczycielem 30

*Jeśli zajęcia prowadzone są np. w formie wykładu i ćwiczeń, należy opisać metody odrębnie dla każdej formy zajęć

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
(1) Zadanie pisemne i prezentacja 60%, (2) obecność, aktywność i przygotowanie 20%, (3) Test końcowy 20%

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*
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Daniel Dayan, Elihu Katz Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo. Warszawa 2008.

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Emm Griffin, Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk, 2003.
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Maciej Mrozowski Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa 2001.
Denis McQuail, Teoria komunikowania masowego. Warszawa 2007.
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