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E-inicjatywy zorientowane społecznie
Sylabus modułu zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Informatyka Społeczna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Humanistyczny

Poziom kształcenia
Studia licencjackie I stopnia

Forma studiów
Stacjonarne

Profil studiów
Praktyczny

Cykl dydaktyczny
2022/2023

Kod przedmiotu
HIFSS.I2K.0cfe260ced481fcc351c67a0afe0be8c.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Do wyboru

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Koordynator
przedmiotu

Marta Hernik

Prowadzący zajęcia Marta Hernik

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Zajęcia warsztatowe: 12

Liczba
punktów ECTS
1

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zarządzania projektami w tym szczególnie projektami
społecznymi oraz wskazanie roli technologii przy ich planowaniu, prowadzeniu i ewaluacji.

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu IFS1P_W07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

W2 Zna najważniejsze etapy realizacji projektu. Posiada
podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami. IFS1P_W04 Aktywność na zajęciach,

Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Ma świadomość znaczenia analiz socjologicznych dla
projektowania skutecznych sposobów działania
zbiorowego.

IFS1P_U05 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Potrafi tworzyć zorientowane społecznie kampanie
internetowe IFS1P_K02 Aktywność na zajęciach,

Wykonanie ćwiczeń

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem CSR'u oraz zaprezentowanie inicjatyw/ projektów społecznych,
które są realizowane/ wspierane przy pomocy nowoczesnych technologii.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Zajęcia warsztatowe 12

Przygotowanie do zajęć 12

Dodatkowe godziny kontaktowe 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
12

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Zarządzanie projektem oraz kwestia społecznej
odpowiedzialności biznesu- teoria, która pomoże nam
uporządkować informacje i posługiwać się spójną
terminologią.
2. Pomysł to nie wszystko – przygotowywanie planu
projektu, stworzenie zespołu projektowego.
3. Skok na bank- gdzie szukać środków na realizację
projektu i jak wykorzystać do tego potencjał Internetu.
4. Niech o nas usłyszą- znaczenie strategii
komunikacji, kreacji oraz wykorzystanie social mediów
by zbudować/ wzmocnić zasięg informacyjny naszego
projektu.
5. Monitoring i ewaluacja- kontrola poszczególnych
etapów projektu, badanie efektów i skuteczności.

W1, W2, U1, K1 Zajęcia warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Praca grupowa, Prezentacja multimedialna, Dyskusja

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

Zajęcia warsztatowe Aktywność na zajęciach, Wykonanie ćwiczeń

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

Nieobecność jest trudna do nadrobienia. zaliczenie w kolejnych terminach będzie indywidualnie ustalane z prowadzącym

Sposób obliczania oceny końcowej

Warunkiem pozytywnej oceny jest obecność na zajęciach i wykonywanie ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Nieobecność jest trudna do nadrobienia, ponieważ warsztaty są ograniczone do jedynie krótkiej formy. Za każdym razem
taka możliwość będzie ustalana bezpośrednio z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

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

Zajęcia warsztatowe: Zajęcia są prowadzone w formie intensywnych kilkugodzinnych warsztatów.

Literatura
Obowiązkowa

http://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IFS1P_K02 w sposób odpowiedzialny pełni rolę zawodową, przestrzegając zasad etyki i dbając o rozwój dorobku swojego
zawodu

IFS1P_U05 posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie
rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań.

IFS1P_W04
zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację
współczesnych społeczeństw i zachodzących w nich procesów, jak również zna kryteria wyboru metod analizy
obserwowanego zjawiska.

IFS1P_W07 ma podstawową wiedzę na temat sposobów wywierania wpływu społecznego i innowacji społecznych.


