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Język polski

C1 - przedstawienie problematyki mediów audiowizualnych w świetle teorii ewolucji, psychofizjologii i neuronauki poznawczej

W1 - Zainteresowanie tematyką wpływu mediów na umysły odbiorców 

 WIEDZA
1. posiada wiedzę o powiązaniach psychologii z innymi dyscyplinami naukowymi (filozofią, medycyną i in.) zna podstawowe zagadnienia z

 zakresu dyscyplin bazowych dla psychologii: biologicznych podstaw zachowania (K_W03)
2. ma wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka wpływu społecznego, kształtowania się postaw; ma pogłębioną

 wiedzę dotyczącą procesów komunikowania społecznego oraz ich prawidłowości i zakłóceń (K_W06) 
 

 UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich
zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania

 określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi (K_U01)
2. integruje wiedzę z zakresu różnych subdyscyplin psychologicznych na temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka, grup

 społecznych oraz organizacji (K_U02)
3. potrafi analizować przyczyny i źródła zachowań człowieka oraz przewiduje ich konsekwencje zdrowotne i społeczne; umie opracować

 propozycje oddziaływań ukierunkowanych na zmianę postaw i zachowań w różnych obszarach praktyki psychologicznej (K_U07)
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. ma świadomość znaczenia dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne, identyfikuje indywidualne, społeczne i środowiskowe zagrożenia dla
zdrowia psychicznego i somatycznego (K_K09)

Wykład, dyskusja

Napisanie analizy psychologiczno-medioznawczej ze wskazanego materiału audiowizualnego
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