
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
 Komunikaty i manipulacje – efektywność interakcji 

społecznej 

Nazwa w języku angielskim:  
 Communication and manipulation  

- the effectiveness of social interaction 

Język wykładowy:  Język polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   obszar nauk społecznych 

Jednostka realizująca:   Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  II stopień 

Rok studiów:   II rok 

Semestr:  3 semestr 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Cezary Kalita 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Cezary Kalita 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów ze zjawiskami społecznymi 

dotyczącymi komunikacji społecznej i jej znaczenia 

w budowaniu interakcji społecznych opartych na 

treściach racjonalnych. Ochrona przed zakłóceniami 

poznawczymi na poziomie emocjonalnym, 

logicznym, epistemicznym, statystycznym, itd., 

których celem jest unikanie (neutralizowanie) 

patologii w relacjach społecznych. 

Symbol efektu 
Efekty kształcenia 

Symbol efektu 

obszarowego 
WIEDZA 

W_01 

Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych, szczególnie będących 

wynikiem procesów komunikacyjnych i występujących między nimi 

prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii 

więzi społecznych. 

S2A_W04 

W_02 
Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w 

odniesieniu do społecznych i komunikacyjnych obszarów aktywności człowieka. S2A_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne 

relacje między zjawiskami społecznymi - odróżniać prawdę od zakłóceń 

komunikacyjnych i epistemicznych. 
S2A_U01 

U_02 

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i 

przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie 

i dobierać krytycznie dane i metody analiz (krytycyzm poznawczy). 
S2A_U02 



 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować 

proces uczenia się innych osób. 
S2A_K01 

K_02 
Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o 

wymiar interdyscyplinarny. 
S2A_K06 

Forma i typy zajęć:  Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych i ekonomicznych oraz 

elementów metod badań nauk społecznych 

Treści modułu kształcenia: 

 

1. Prawda jako wartość epistemiczny w naukach społecznych i jej wpływ na jakość interakcji życiowych 

2. Deflacyjne teorie prawdy - między doksa a episteme. 

3. Komunikaty a manipulacje: dezinformacja, postprawda (post-truth), fake news, plotka, itd. 

4. Media (społecznościowe) a kształtowanie komunikatów i zakłóceń. 

5. Kulturowe i geograficzne postrzeganie rzeczywistości społecznej - miejsce i czas myśli nami. 

6. Dwa umysły poznawcze: szybki i wolny - znaczenie pogłębionej refleksji - „pułapki umysłu”. 

7. Interpretacja badań społecznych - ku optymalnym wnioskom. 

8. Budowanie krytycznego podmiotu poznawczego - zgromadzony zasób kulturowy a jakość społeczeństwa 

9. Kapitały: ludzki i społeczny. Znaczenie sieci interakcyjnych - zaufanie. 

10. Konformizm a oszustwo - ucieczka od realności społecznej (narracje, fabuły). 

 

Literatura podstawowa: 

1. Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, tłum. P. Szymczak, Poznań 2012. 

2. Wolkoff W., Dezinformacja oręż wojny, tłum. A. Arciuch, Warszawa 1991. 

3. Nisbett R.E., Mindware. Narzędzia skutecznego myślenia, tłum. A. Nowak-Młynikowska, Sopot 2016. 

4. Taleb N.N., Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, tłum. O. Siara, Warszawa 2016. 

Literatura dodatkowa: 

1. Konnikova M., Myśl jak oszust, żeby nie dać się oszukać, tłum. A. Mitraszewska, Warszawa 2016. 

2. Nisbett R.E., Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej?, tłum. E. Wojtych, 

Sopot: Smak Słowa 2015. 

3. Sloterdijk P., Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, tłum. B. Cymbrowski, Warszawa 2011. 

4. Konnikova M., Myśl jak Sherlock Holmes, tłum. M. Chyb, Warszawa 2015. 

5. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007. 

6. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. i L. Śliwa, Warszawa – 

Wrocław 1997. 



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład, elementy dyskusji (aktywizacja) 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium  

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum  oceny 3.0 z kolokwium punktowanego od 0 do 

10 punktów. Skala ocen: 

Przedział 

punktacji 

0-5 5,1-6 6,10-7 7,1-8 8,1-9 9,1-10 

Ocena  2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 

 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność stacjonarne niestacjonarne 

bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas wykładu 30 18 

bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas ćwiczeń 0 0 

bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas konsultacji 5 5 

przygotowanie do kolokwium i zaliczenia 20 37 

przestudiowanie zadanej literatury 15 15 

przygotowanie referatu/prezentacji 5 5 

 

 

 

 

 


