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Prezentacja danych i multimedia
Sylabus modułu zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Socjologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Humanistyczny

Poziom kształcenia
Studia licencjackie I stopnia

Forma studiów
Stacjonarne

Profil studiów
Ogólnoakademicki

Cykl dydaktyczny
2022/2023

Kod przedmiotu
HSOCS.I2K.47f49c5ca603e56718d8642ae8ec2695.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Do wyboru

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Koordynator
przedmiotu

Grzegorz Bania

Prowadzący zajęcia Grzegorz Bania

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Zajęcia warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
1

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiot ma umożliwić zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu pracy z programami służącymi
do przetwarzania i prezentacji danych. Ma stanowić przygotowanie do wykorzystywania programów
komputerowych do przetwarzania i opracowywania wyników badań i analiz oraz tworzenia dokumentów
i materiałów takich jak: prace zaliczeniowe, artykuły, plakaty i prezentacje.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna podstawową terminologię z zakresu metodologii
badań socjologicznych oraz zasady stosowania
narzędzi analizy zarówno ilościowej jak jakościowej.

SOC1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi oceniać jakość przekazów medialnych oraz
potrafi sam tworzyć komunikaty dla różnych typów
mediów.

SOC1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

U2
Potrafi dokonać analizy zgromadzonego materiału
badawczego z wykorzystaniem odpowiadających im
technik analitycznych i wspomagających programów.
komputerowych.

SOC1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Posługiwać się poprawną polszczyzną. SOC1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Przedmiot  ma umożliwić  zdobycie  podstawowej  wiedzy  z  zakresu  pracy  z  programami  służącymi  do  przetwarzania  i
prezentacji  danych.  Ma  stanowić  przygotowanie  do  wykorzystywania  programów  komputerowych  do  przetwarzania  i
opracowywania wyników badań i analiz oraz tworzenia dokumentów i materiałów takich jak: prace zaliczeniowe, artykuły,
plakaty i prezentacje.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Zajęcia warsztatowe 15

Dodatkowe godziny kontaktowe 1

Przygotowanie do zajęć 14

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Prezentacja danych i multimedia: Przedmiot ma umożliwić zdobycie
podstawowej wiedzy z zakresu pracy z programami służącymi do
przetwarzania i prezentacji danych. Ma stanowić przygotowanie do
wykorzystywania programów komputerowych do przetwarzania i
opracowywania wyników badań i analiz oraz tworzenia dokumentów i
materiałów takich jak: prace zaliczeniowe, artykuły, plakaty i
prezentacje. Zaprezentowane zostaną metody obsługi programów z
pakietu Office, programów graficznych GIMP i Inkscape oraz programu
do tworzenia i edycji klipów filmowych.

 

Program:
1. Tworzenie dokumentów i prezentacji (obsługa programów Microsoft
Office Word, Excel, Power Point).
2. Grafika komputerowa (podstawy teoretyczne, obsługa programów
GIMP i Inkscape).
3. Tworzenie i edycja klipów filmowych (np. OpenShot Video Editor).
4. Prezentacja danych w internecie (protokoły komunikacyjne,
przesyłanie danych, strony www).

 

Program ćwiczeń:

1. Obsługa programu Word:
- zaawansowane formatowanie dokumentów
- praca ze stylami
- wstawianie obiektow typu clipart, wordart, smartart
- wykresy
- tabele
- tworzenie spisu tresci
- wstawianie równań matematycznych

2. Obsługa programu Excel:
- tworzenie formuł
- podstawowe funkcje matematyczne i statystyczne
- formatowanie warunkowe
- praca z listami, sortowanie, filtrowanie
- tworzenie wykresów
- tabele przestawne

3. Obsługa programu PowerPoint:
- style
- tabele
- obiekty
- hiperłącza
- WordArt, grafika SmartArt
- przejścia, akcje
- dźwięki
- filmy
- animacja niestandardowa

4. Obsługa programu GIMP (grafika rastrowa):
- podstawowe operacje
- warstwy
- filtry
- retusz zdjęć

5. Obsługa programu Inkscape (grafika wektorowa):
- podstawowe operacje
- tworzenie diagramów
- tworzenie logotypów/plakatów

6. Obsługa programu do tworzenia i edycja klipów filmowych:
- tworzenie i edycja klipów filmowych
- dodawanie efektów wideo, animacji przejść, napisów, ścieżki
dźwiękowej

7. Prezentacja danych w internecie:
- przesyłanie danych
- praca zdalna na serwerze
- zamieszczanie danych na stronach internetowych

W1, U1, U2, K1 Zajęcia warsztatowe



4 / 5

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Wzajemne ocenianie (peer assessment), Prezentacja multimedialna, Dyskusja, Projekt

Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia warsztatowe Aktywność na zajęciach, Kolokwium

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu

Warunkiem uzyskania zaliczenia z warsztatów jest wykonanie wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie. Uzyskanie
pozytywnej oceny z kolokwiów praktycznych. Obecność na zajęciach i usprawiedliwienie wszystkich nieobecności. W
przypadku nie uzyskania zaliczenia z warsztatów w pierwszym terminie, studentowi przysługuje 1 termin poprawkowy.

Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa z przedmiotu Prezentacja danych i multimedia: 1. Warunkiem uzyskania zaliczenia z warsztatów jest
wykonanie wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie. 2. Wiedza i umiejętności będą sprawdzane na kolokwiach
praktycznych (przeprowadzanych na komputerach), na których będzie trzeba wykonać zadania podane przez prowadzącego.
3. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich kolokwiów. 4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na
kolokwium skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej. 5. Stwierdzenie niesamodzielności pracy skutkuje oceną
niedostateczną z danego kolokwium lub brakiem zaliczenia wykonania danego warsztatu. 6. Nie ma możliwości poprawy
oceny z kolokwiów cząstkowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa

Ćwiczenia warsztatowe: Studenci wykonują ćwiczenia warsztatowe zgodnie z materiałami udostępnionymi przez
prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać
zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania
rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć warsztatowych.

Literatura
Obowiązkowa

John Walkenbach, Excel 2010 PL. Biblia, Helion, Gliwice, 20111.
Conrad Carlberg, Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL, Helion, Gliwice, 20122.
Nancy Muir, Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście, Helion, Gliwice, 20113.
Grzegorz Kowalczyk, Word 2010 PL. Kurs, Helion, Gliwice, 20104.
Włodzimierz Gajda, GIMP. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 20105.
Aleksandra Tomaszewska, Inkscape. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 20086.
Antoni Diller, LaTeX. Wiersz po wierszu, Helion, Gliwice, 20017.

Dodatkowa

Literatura zostanie podana na zajęciach przez prowadzącego.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

SOC1A_K01 Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i krytycznego odbioru treści.

SOC1A_U10 Potrafi oceniać jakość i rzetelność przekazów medialnych oraz potrafi sam tworzyć komunikaty dla różnych
typów mediów.

SOC1A_U13 Potrafi dokonać analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiadających im
technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych.

SOC1A_W11 Zna podstawową terminologię z zakresu metodologii badań socjologicznych oraz zasady projektowania i
stosowania narzędzi analizy zarówno ilościowej jak jakościowej.


