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(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

30

2

-

-

Forma zaliczenia
Egzamin

Cel przedmiotu
Poszerzenie wiedzy studentów w zakresie kognitywnych procesów przetwarzania informacji oraz ich znaczenia i zastosowania w pracy dziennikarskiej.
Poszerzenie umiejętności kreatywnego myślenia.

Wymagania wstępne
brak

Zakres tematyczny
1. Zmiana punktu odniesienia. Postawa zewnętrznego obserwatora w pracy dziennikarskiej.
2. Podstawowa terminologia kognitywna i znaczenie kognitywistyki w pracy dziennikarza.
3. Znaczenie psychologii pamięci w procesie tworzenia baz danych, magazynowania, przetwarzania i udostępniania informacji.
4. Autonomiczne i subsymboliczne systemy przetwarzanie informacji.
5. Zadania reprezentacji neuronowych i map mentalnych w systemie przetwarzania informacji.
6. Znaczenie uniwersalnych kodów kognitywnych w procesie nabywania i przetwarzania informacji.
7. Algorytmy, uniwersalia i skróty kognitywne.
8. Rola memów mentalnych w odczytywaniu i konstruowaniu rzeczywistości.
9. Wprowadzenie do literaturoznawstwa kognitywnego i kreacji autorskiej.
10. Kognitywne przetwarzanie informacji w procesie kreowania światów gier.
11. Granice między światem realnym a mentalnym oraz ich wpływ na akredytację informacji.
12. Rozpoznawanie siły informacyjnej i kierunku przekazu medialnego na podstawie kształtów, kolorów oraz miejsca w systemie komunikacyjnym.
13. Konstruowanie celowe informacji z wykorzystaniem narzędzi kognitywnych (torowanie, blending i de-blending, mapy mentalne, percepcja zmysłowa - kształt, kolor,
dźwięk).

Metody kształcenia
pogadanka heurystyczna, dyskusja, praca z tekstem źródłowym, analiza projektu

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk kognitywnych w

Symbole efektów
KKG1_W01

Metody weryfikacji
dyskusja

systemie nauk i ich relacji wobec komunikatologii, zna podstawową terminologię

egzamin - ustny, opisowy,

kognitywną

testowy i inne
obserwacja i ocena
aktywności na zajęciach

Forma zajęć
Ćwiczenia

Opis efektu

Symbole efektów

student umie konstruować scenariusze gier z uwzględnieniem zasad percepcji

Metody weryfikacji

KKG1_U03

Forma zajęć

obserwacja i ocena

kognitywnej, narzędzi budowy artefaktu (informacji) oraz wiedzy ogólnej w zakresie

aktywności na zajęciach

kultury rodzimej, polityki i geopolityki, elementów wielokulturowości itp.

obserwacje i ocena

Ćwiczenia

umiejętności praktycznych
studenta
odpowiedź ustna
projekt
student umie analizować przekaz kulturowy i medialny pod kątem kognitywnej

KKG1_U01

dyskusja

percepcji, umie wyróżniać typy operacji mentalnych oraz rozpoznawać narzędzia

egzamin - ustny, opisowy,

użyte w celu konstrukcji informacji

testowy i inne

Ćwiczenia

obserwacja i ocena
aktywności na zajęciach
obserwacje i ocena
umiejętności praktycznych
studenta
odpowiedź ustna
Student rozumie potrzebę samodoskonalenia celem ćwiczenia i rozbudowywania

KKG1_K01

systemu kognitywnego

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

dyskusja
obserwacja i ocena
aktywności na zajęciach

Warunki zaliczenia
obecność i aktywny udział w zajęciach, zadnie egzaminu

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

40

-

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

60

-

Łącznie

100

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

-

Łącznie

4

-

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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Uwagi
Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji broker informacji.
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