
 

 

 

OS_S1_... (kod modułu) Os_S1_011 

Kierunek lub kierunki 

studiów 

Ochrona środowiska 

Nazwa modułu kształcenia Komunikacja społeczna 

Social Communications  

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatyw

ny) 

fakultatywny 

Poziom modułu 

kształcenia 

1°studia stacjonarne 

 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe  

1  

0,8/0,2 

Nazwisko i imię osoby 

odpowiedzialnej 

dr  Anna Kaczorowska 

Studia podyplomowe w zakresie Psychologia komunikacji społecznej 

(2010), Public relations (2013), Szkoła Tutorów Collegium Wratislaviense - 

Certyfikowany i praktykujący Tutor I stopnia (2016) – Certyfikat Nr 

01/VIII/ST/19; Opieka nad Międzywydziałowym kołem naukowym 

„Zrównoważonego rozwoju personalnego”  

Doświadczenie dydaktyczne: prowadzone przedmioty zawierające wiedzę 

wykorzystywaną w komunikacji społecznej: Inteligencja emocjonalna, 

Rozwój osobisty i naukowy, Tworzenie własnego wizerunku, Public relations, 

Komunikacja interpersonalna, Komunikacja medialna, Nowoczesne techniki 

kształcenia; 

Publikacje: 

monografie naukowe 

Kaczorowska A., Gorzel M. 2014: Public relations w kontekście 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowoczesne 

Technologie i Zabiegi w Kosmetologii” [w] "Nowoczesne Technologie i 

Zabiegi w Kosmetologii" red. Gorzel. M., Kiełtyka-Dadasiewicz A., s. 403-

415  

Kaczorowska A. 2016. Zaufanie jako kluczowa wartość w kształtowaniu 

trwałych relacji z klientem w erze nowoczesnych technologii i usług. [w] 

Monografia naukowa " Psychospołeczne aspekty postrzegania urody i 

zdrowia" red. Gorzel M., s. 173-184                                       

Kaczorowska A. 2017. Kiedy uczeń jest gotowy, pojawia się mistrz”- 

samorodny tutoring „skrojony na miarę” [w:] Monografia naukowa „Tutoring 

jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków”. Collegium 

Wratislaviense – w redakcji   

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 

Cel modułu wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności 

praktyczne dotyczące komunikacji społecznej 



 

 

Treści modułu kształcenia  Cele, funkcje, poziomy i typy komunikowania, kanały komunikacyjne, 

komunikacja masowa, międzykulturowa, rola mediów masowych, 

globalizacja, zmiany w komunikacji społecznej wywołane nowymi 

technologiami, problemy etyczne w przekazie medialnym, zasady teoretyczne 

związane ze specyfiką wystąpień publicznych, sytuacji stresowych;  

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

 

Ollivier B. 2010. Nauki o komunikacji. Teoria i praktyka. Wyd. Oficyna 

Naukowa 

Griffin E. 2003. Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne 

Zuber M. 1999. Wybrane teorie komunikowania masowego i próby ich 

empirycznej weryfikacji, [w:] Studia z teorii komunikowania masowego, red. 

Bogusława Dobek-Ostrowska, Wrocław 

Planowane formy/ 

działania/ metody 

dydaktyczne 

Wykład łączony z dyskusją 

 


