
1 / 5

Procesy informacyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria bezpieczeństwa

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIIBS.I4B.1912.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Małgorzata Biniak-Pieróg

Pozostali prowadzący Małgorzata Biniak-Pieróg

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie z zasadami i formami skutecznej komunikacji społecznej, w sytuacji kryzysowej i z mediami,
zasadami negocjacji i mediacji, systemami ostrzeżeń przed ekstremalnymi zjawiskami występującymi
w środowisku.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma wiedzę na temat gromadzenia,
identyfikowania i selekcji informacji o różnego rodzaju
zagrożeniach; zna sposoby komunikowania
wewnętrznego i zewnętrznego w sytuacji zagrożenia;

IB_P6S_WG09 Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

W2 Student zna systemy ostrzeżeń w przypadku
wystąpienia tych zagrożeń; IB_P6S_WG12 Zaliczenie pisemne,

Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystywać informacje z różnych
źródeł, właściwie je integrować, dokonywać ich
interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz
wyczerpująco je komentować;

IB_P6S_UW12 Projekt, Prezentacja

U2
Student potrafi zastosować odpowiedni system
ostrzeżeń oraz sposób komunikowania wewnętrznego
i zewnętrznego w sytuacji zagrożenia;

IB_P6S_UW14 Projekt, Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do pracy w zespole oraz ma
świadomość roli społecznej absolwenta wyższej
uczelni, w szczególności rozumie potrzebę
formułowania i przekazywania społeczeństwu,
w odpowiedniej formie, informacji i opinii dotyczących
zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji skutków
katastrof;

IB_P6S_KO03 Referat

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie projektu 25

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

 Ocena doboru procesu informacyjnego w zależności od rodzaju zagrożenia.
Pobudzanie świadomości i postrzeganie oraz ocena zagrożenia.

Cele i sposoby działań edukacyjnych w zakresie zagrożeń. Dobór techniki
skutecznej komunikacji w zależności od rodzaju i skali zagrożenia.

Rodzaje komunikacji społecznej. Środki, formy i typy komunikowania.

Komunikacja kryzysowa. Strumienie informacji, czas i przestrzeń.

Skuteczność i nieskuteczność komunikacji kryzysowej.

Wybrane aspekty współpracy z mediami.

Negocjacje i mediacje.

Ostrzeganie i alarmowanie, systemy ostrzeżeń przed ekstremalnymi zjawiskami
występującymi w środowisku.

 

Wykład

2.

Podstawy komunikacji społecznej, w sytuacji kryzysowej, z mediami –
konwersatorium. (4 zajęcia)

Opracowanie komunikatów przed, w trakcie i po wystąpieniu zagrożenia. (2
zajęcia)

Opracowanie ankiety dla oceny świadomości zagrożeń mieszkańców gmin XYZ i
(opcjonalnie) opracowanie propozycji edukacji mieszkańców gmin XYZ o
potencjalnych zagrożeniach. Zaliczenie ćwiczeń. (2 zajęcia)

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

3.

Organizacja mechanizmu informowania dla wybranego obszaru (gminy) w sytuacji
zagrożenia XYZ. (5 zajęć)

Zapoznanie się z systemami ostrzegania i przekazywania informacji o
zagrożeniach oraz z zasadami współpracy z mediami w sytuacjach kryzysowych.
(2 zajęcia)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia, blended learning, opcjonalnie
wyjście terenowe do IMGW-PIB oraz lokalnego oddziału telewizji

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Referat, Kolokwium 35%
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Prezentacja 15%

Wymagania wstępne
Technologia informacyjna

Literatura
Obowiązkowa

Bakalarski K.: Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych. Wydawnictwo DIFIN, 2014.1.
Dobek – Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław, 2004.2.
Grzyb T.: Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych. CL Consulting i Logistyka, Oficyna Wydawnicza NDiO, 2011.3.
Kazanecka A., Kazanecki W.: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych. CL Consulting i Logistyka, Oficyna Wydawnicza4.
NDiO, 2011.
Komunikacja kryzysowa. Red. Anthonissen P.F. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2010.5.
Rysz S.J.: Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe. Wydawnictwo DIFIN, 2017.6.
Tokarz M.: Argumentacja Perswazja Manipulacja – wykłady z teorii komunikacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,7.
2006.
Żylińska J., Sawczak S.: Prawo na czas zagrożeń – stany nadzwyczajne. 10 tom biblioteki zarządzania kryzysowego.8.



5 / 5

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IB_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego;

IB_P6S_UW12 Absolwent potrafi wykorzystywać informacje z różnych źródeł, właściwie je integrować, dokonywać ich
interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz wyczerpująco je komentować;

IB_P6S_UW14 Absolwent potrafi ocenić skutki zagrożeń, a w sytuacji zagrożenia zastosować odpowiedni system
ostrzeżeń oraz sposób komunikowania wewnętrznego i zewnętrznego;

IB_P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie metody identyfikacji zagrożeń – osób, obiektów technicznych oraz elementów
środowiska przyrodniczego, selekcji informacji o tych zagrożeniach oraz oceny ich skutków;

IB_P6S_WG12 Absolwent zna i rozumie strukturę systemów ratownictwa w RP oraz zasady zarządzania bezpieczeństwem
i kierowania akcją ratowniczą; zna systemy ostrzeżeń w przypadku wystąpienia zagrożeń;


