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KARTA PRZEDMIOTU
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu

OPROGRAMOWANIE KOMUNIKACYJNE

Rocznik studiów

2012/13

Wydział

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Kierunek studiów

Filologia

Poziom kształcenia

studia II stopnia

Profil kształcenia

praktyczny

Specjalność

Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Osoba odpowiedzialna

Katarzyna Lipowska

Osoby prowadzące

Katarzyna Lipowska, Andrzej Walkowski

Semestr

IV

2. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Znajomość obsługi komputera i podstawowych pakietów informatycznych.

3. EFEKTY KSZTAŁCENIA I SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ
3.1.

Cele przedmiotu

C1

Kompleksowe wprowadzenie do narzędzi uŜywanych w komunikacji w kontekście biznesowym i zasad ich uŜycia.

C2

Ćwiczenie kompetencji w zakresie uŜycia narzędzi komunikacyjnych do osiągnięcia róŜnych celów
biznesowych.

C3

Rozwój kompetencji korzystania z zaawansowanych środków komunikacji dostępnych w środowisku
biznesowym.

C4

Kompleksowe poszerzenie umiejętności projektowania przekazu, zarówno w jego warstwie wizualnej, jak i językowej.

3.2. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia kierunkowych i obszarowych
Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia
kierunkowych

obszarowych

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY potrafi
EK1

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o wykonywaniu zadań,
normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w zakresie komunikacji w kontekście biznesowym.

K_W07+++

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi
1

H2P_W07

EK2

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

K_U14++

H2P_U14

EK3

ma umiejętności z zakresu objętego modułem nr 2-7 w ramach
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence) i potrafi je zastosować w komunikacji w środowisku biznesowym.

K_U20+++

H2P_U01,
H2P_U11

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH potrafi
jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w wykonywanej pracy;
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i
przestrzegania zasad etyki zawodowej w środowisku biznesowym.

EK4

3.3.

K_K12+++

H2P_K05

Formy zajęć dydaktycznych oraz wymiar godzin i punktów ECTS

Studia stacjonarne (ST)
W
-

K
-

Ćw
-

L
26

P
-

eL
-

ECTS
6

Ćw
-

L
18

P
-

eL
-

ECTS
6

Studia niestacjonarne (NST)
W
-

3.4.

K
-

Metody realizacji zajęć dydaktycznych

Formy zajęć
Laboratorium

3.5.

Metoda realizacji
Prezentacja, warsztaty, studia przypadku.

Treści kształcenia (oddzielnie dla kaŜdej formy zajęć)

LABORATORIUM

2

Liczba godz.
ST
NST

Lp.

Treści kształcenia realizowane w ramach laboratorium

L1

General introduction to COMMUNICATION SOFTWARE (basic tools, communication purposes, target audience).

2

1

L2

VISUAL COMMUNICATION – the cognitive principles behind designing visually
attractive and persuasive communication.

2

2

L3

GLOBAL COMMUNICATION – using communication software to create messages directed to multi-cultural audience.

2

2

L4

INFORMATION ARCHITECTURE - introduction to the basic principles of designing clear and navigable information.

2

2

2

2

3

2

2

2

2

1

Infographics – the principles of creating informative process illustrations and
diagrams.

2

1

Presentations – practicing the skills necessary to create effective and concise
L10 presentations serving different business objectives.

3

1

2

1

L5
L6

L7

L8
L9

L11

WEB 2.0 – introduction to social media use in business.
Writing corporate newsletters – preparing newsletter layout, content, drafting
a sample newsletter.
HTML editors – introduction to HTML documents, presentation of most popular HTML editors, simple exercises involving the preparation of HTML documents.
Screen captures – their purpose, application, and globalization.

Prezi – introduction to interactive presentation software.

L12 Viewlets – introduction to multi-media documentation tools.
Razem godz.

3.6.

3.7.

Korelacja pomiędzy efektami kształcenia, celami przedmiotu, a treściami kształcenia
Cele przedmiotu

Treści kształcenia

EK1
EK2
EK3
EK4

C1
C2-C4
C1-C4
C2

L1-L5
L6-L12
L4-L5, L7-L12
L1-L3

Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów)
Metoda oceny
Zaliczenie na ocenę
j/w
j/w
j/w

Charakterystyka
narzędzia/sytuacji ewaluacji
Kolokwium na koniec semestru.
j/w
j/w
j/w

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Efekt
kształcenia
EK1

1
18

Efekt kształcenia

Efekt
kształcenia
EK1
EK2
EK3
EK4

3.8.

2
26

Na ocenę 2
student

Na ocenę 3
student

Na ocenę 4
student

Na ocenę 5
student

Nie ma uporządkowanej ma dostateczną wiedzę o ma dość dobrą wiedzę o ma uporządkowaną i powiedzy o wykonywaniu
wykonywaniu zadań,
wykonywaniu zadań,
głębioną wiedzę o wykony-

3

EK2

EK3

EK4

3.9.

zadań, normach, procedu- normach, procedurach i normach, procedurach i
rach i dobrych praktykach dobrych praktykach sto- dobrych praktykach stostosowanych w zakresię
sowanych w zakresię
sowanych w zakresię
komunikacji w kontekście komunikacji w kontekście komunikacji w kontekście
biznesowym.
biznesowym.
biznesowym.
Nie ma umiejętności
ma dostateczne umiejęt- ma dobre umiejętności
językowych w zakresie ności językowe w zakresie
językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin dziedzin nauki i dyscyplin dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych naukowych, właściwych naukowych, właściwych
dla studiowanego kierun- dla studiowanego kierun- dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z
ku studiów, zgodnych z
ku studiów, zgodne z
wymaganiami określonymi wymaganiami określonymi wymaganiami określonymi
dla poziomu C1 Europej- dla poziomu C1 Europej- dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu
skiego Systemu Opisu
skiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego. Kształcenia Językowego. Kształcenia Językowego.
Nie ma umiejętności z
ma dostateczne umiejęt- ma dobre umiejętności z
zakresu objętego modu- ności z zakresu objętego zakresu objętego modułem nr 2-7 w ramach
modułem nr 2-7 w ra- łem nr 2-7 w ramach
Europejskiego Certyfikatu
mach Europejskiego
Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputero- Certyfikatu Umiejętności Umiejętności Komputewych (ECDL - European Komputerowych (ECDL - rowych (ECDL - EuropeComputer Driving LicenEuropean Computer
an Computer Driving
ce) i nie potrafi zastoso- Driving Licence) i potrafi Licence) i potrafi je zawać ich w komunikacji w je zastosować w komuni- stosować w komunikacji

środowisku biznesowym.

kacji w środowisku
biznesowym.

Nie jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w
wykonywanej pracy; nie
ma przekonania o wadze
zachowania się w sposób
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w środowisku
biznesowym

Jest dostatecznie świadomy istnienia etycznego
wymiaru w wykonywanej
pracy; ma przekonanie o
wadze zachowania się w
sposób profesjonalny i
przestrzegania zasad etyki
zawodowej w środowisku
biznesowym

w środowisku biznesowym.
Jest świadomy istnienia
etycznego wymiaru w
wykonywanej pracy; ma
przekonanie o wadze
zachowania się w sposób
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w środowisku
biznesowym

waniu zadań, normach,
procedurach i dobrych
praktykach stosowanych w
zakresię komunikacji w
kontekście biznesowym.
ma umiejętności językowe
w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów,
zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu
C1 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego.
ma umiejętności z zakresu
objętego modułem nr 2-7
w ramach Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności
Komputerowych (ECDL European Computer
Driving Licence) i potrafi je
zastosować w komunika-

cji w środowisku biznesowym.
Jest niezwykle świadomy
istnienia etycznego wymiaru
w wykonywanej pracy; ma
pełne przekonanie o wadze
zachowania się w sposób
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
w środowisku biznesowym.
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4. NAKŁAD PRACY STUDENTA - BILANS PUNKTÓW ECTS
ObciąŜenie studenta
studia ST
studia NST
26
18
35
52
20
30
26
18

Rodzaje aktywności
Udział w L
Samodzielne przygotowanie się do L
Przygotowanie do zaliczenia L
Udział w ZP
4

Samodzielne przygotowanie się do ZP
Przygotowanie do zaliczenia ZP
Sumaryczne obciąŜenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

16
10
81
6 ECTS
26+26=52h
3 ECTS
26
1 ECTS

ObciąŜenie studenta związane z zajęciami praktycznymi
ObciąŜenie studenta na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich

5

10
8
100
6 ECTS
18+18=36h
3 ECTS
18
1 ECTS

