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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Metody autoprezentacji

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

2.00
6

Semestry

2

3

WFMiI I oIS A4 13/14

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Seminarium

Projekt

6

15

15

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Wprowadzenie podstawowych terminów i objasnienie procesów społecznych na których opiera się autoprezentacja.Zapoznanie studentów z głównymi procesami społecznymi umożliwiającymi zrozumienie relacji społecznych w grupie.
Cel 2 Zapoznanie studenta z zasadami poprawnej autoprezentacji społecznej, jej znaczenia w budowie pozycji
społecznej i zawodowej,objaśnienie zasad socjometrii, autoprezentacji nawykowej.
Kod archiwizacji: CA84D04F

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Zapoznanie studentów z przyczynami i formami stresu społecznego.
Cel 4 Zapoznanie studentów z zasadami poprawnej autoprezentacji w mowie i piśmie.
Cel 5 Przedstawienie studentom teorii autoprezentacji jako negocjacji i efektywnych technik negocjacyjnych.
Cel 6 Nabycie umiejętności autoprezentacji zawodowej i quasi zawodowej, autoprezentacji przy sprzyjającym i niechętnym audytorium.
Cel 7 Nabycie umiejętności redukcji stresu i wykorzystania emocji w autoprezentacji.
Cel 8 Nabycie umiejętności efektywnej autoprezentacji w mowie i piśmie.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student objaśnia podstawowe terminy i procesy społeczne, do których odwołują się teorie autoprezentacji: grupa, kontrola, socjalizacja, rywalizacja, hierarchia społeczna, poczucie wartości, reduktory lęku
społecznego, konsumpcjonizm, prestiż społeczny.
EK2 Wiedza Student definiuje pojęcie procesów grupowych, zasady autoprezentacji w wariancie nawykowym,
wizerunkowym, tworzenia i podtrzymywania wizerunku, opisuje techniki wywierania wpływu na ludzi.
EK3 Umiejętności Student wyjaśnia przyczyny sprzeczności w ocenach grupy, wskazuje główne cechy współczesnych hierarchii społecznych i zawodowych. Student analizuje cechy społeczne i zachowania służące budowaniu
wizerunku i relacji społecznych.
EK4 Wiedza Student objaśnia mechanizmy stresu społecznego, pracy w sytuacji nacisku i dyskomfortu społecznego. Student objaśnia techniki redukcji stresu, prezentacji w atmosferze napięcia, na tle różnych grup: grupy
akceptującej, nieprzychylnej, neutralnej, małej, dużej.
EK5 Wiedza Student opisuje i objaśnia zasady poprawnej autoprezentacji w mowie i piśmie. Objaśnia poznane techniki, potrafi wymienić cechy poprawnego listu motywacyjnego i Curriculum Vitae w wersji polskiej
i europejskiej, pogłębionej i funkcjonalnej.
EK6 Kompetencje społeczne Student potrafi skonstruować scenariusz wystąpienia, napisać list motywacyjny,
Curriculum Vitae w kilku technikach, potrafi zaprezentować się w różnych sytuacjach społecznych, zredukować
stres, wystąpić jako osoba kreatywna i zawodowo kompetentna.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Autoprezentacja wprowadzenie w problematykę, autoprezentacja jako proces
społeczny, podstawowe pojęcia, autoprezentacja z perspektywy jednostki i grupy.

1

W2

Grupa społeczna, rodzaje i funkcje grup społecznych, procesy grupowe, typy
przywództwa grupowego. Grupa jako teren i cel autoprezentacji.

2
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W3

Strategie i techniki poprawnej autoprezentacji, budowa roli społecznej, wizerunku
i wywieranego wrażenia, prezentowanie postaw, konformizm i nonkonformizm
grupowy. Techniki manipulacyjne.

2

W4

Autoprezentacje zawodowe i quasi zawodowe. Autoprezentacja w grupie
zadaniowej. Autoprezentacja w dużej i małej grupie, grupie akceptującej,
neutralnej, przychylnej, krytycznej, niechętnej. Asertywność w grupie społecznej.

2

W5

Stres w autoprezentacji. Specyfika stresu społecznego, fazy stresu, techniki
wykorzystania napięcia i stresu. Techniki redukcji stresu. Stres jako element życia
społecznego.

4

W6

Zasady poprawnej autoprezentacji w piśmie. Przygotowanie listu motywacyjnego,
Curriculum Vitae wersja polska i europejska. Techniki przygotowania
dokumentacji. Zasady przygotowania wystąpienia. Techniki Learyego.

2

W7

Autoprezentacja jako komunikacja społeczna. Etapy autoprezentacji, Dylemat
zróżnicowanej publiczności, dylemat lizusa. Autoprezentacja w firmie.

2

Ćwiczenia

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Autoprezentacja z perspektywy jednostki i grupy.

2

C2

Funkcje grup społecznych, procesy grupowe, socjometria, typy przywództwa
grupowego.

2

C3

konformizm i nonkonformizm grupowy. Techniki manipulacyjne. Perswazja
w autoprezentacji i techniki wywierania wpływu.

2

C4

Asertywność w grupie społecznej. Techniki doskonalenia asertywności.

2

C5

Techniki redukcji stresu. Stres jako element życia społecznego. Stres
w autoprezentacji.

2

C6

Technika przygotowania listu motywacyjnego, Curriculum Vitae wersja polska
i europejska. Techniki przygotowania dokumentacji.

2

C7

Etapy autoprezentacji,ćwiczenie techniki wystąpień. Autoprezentacja w firmie.
Negocjacje jako szczególna postać autoprezentacji.

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Dyskusja
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N3 Praca w grupach
N4 Prezentacje multimedialne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

10

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne
P2 Kolokwium

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie potrafi objaśnić terminów i procesów społecznych, do których
odwołują się teorie autoprezentacji.

Na ocenę 3.0

Student objaśnia terminy i procesy społeczne, do których odwołują się teorie
autoprezentacji.
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Na ocenę 3.5

Student objaśnia terminy i procesy społeczne, do których odwołują się teorie
autoprezentacji.Zna teorię grupy społecznej.

Na ocenę 4.0

Student objaśnia podstawowe terminy i procesy społeczne do których odwołują
się teorie autoprezentacji. Zna teorie grupy społecznej, kontroli, socjalizacji,
rywalizacji. student objaśnia podstawowe terminy i procesy społeczne do których

Na ocenę 4.5

Student objaśnia podstawowe terminy i procesy społeczne, do których odwołują
się teorie autoprezentacji. Objaśnia teorie grupy społecznej, kontroli, socjalizacji,
rywalizacji. Zna zasady tworzenia hierarchii społecznej.

Na ocenę 5.0

Student objaśnia terminy i procesy społeczne teorii autoprezentacji.Zna teorie
i mechanizmy działania: grupy społecznej, kontroli, socjalizacji, rywalizacji. Zna
zasady tworzenia hierarchii społecznej, tworzenia wartości społecznych, pojęcia:
reduktory lęku społecznego, konsumpcjonizm, prestiż.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi zdefiniować procesów grupowych.

Na ocenę 3.0

Student potrafi zdefiniować procesy grupowe.

Na ocenę 3.5

Student potrafi zdefiniować procesy grupowe, zna zasady autoprezentacji
w wariancie nawykowym.

Na ocenę 4.0

Student definiuje pojęcie procesów grupowych, objaśnia zasady autoprezentacji
w wariancie nawykowym, wizerunkowym, tworzenia i podtrzymywania
wizerunku.

Na ocenę 4.5

Student definiuje pojęcie procesów grupowych, zasady autoprezentacji
w wariancie nawykowym, wizerunkowym, tworzenia i podtrzymywania
wizerunku, opisuje techniki wywierania wpływu na ludzi.

Na ocenę 5.0

Student definiuje pojęcie procesów grupowych, zasady autoprezentacji
w wariancie nawykowym, wizerunkowym, tworzenia i podtrzymywania
wizerunku, opisuje techniki wywierania wpływu na ludzi, wskazuje sposoby
zastosowania wszystkich zasad i teorii, podaje przykłady, analizuje efekty.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie wyjaśnia przyczyny sprzeczności w ocenach grupy.

Na ocenę 3.0

Student potrafi wyjaśnić przyczyny sprzeczności i niespójności w ocenach grupy.

Na ocenę 3.5

Student potrafi wyjaśnić sprzeczności w ocenach grupy, wskazuje główne cechy
współczesnych hierarchii społecznych i zawodowych.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wyjaśnić sprzeczności w ocenach grupy, wskazuje główne cechy
współczesnych hierarchii społecznych i zawodowych. Zna cechy społeczne
i zachowania służące budowaniu wizerunku społecznego.

Na ocenę 4.5

Student potrafi wyjaśnić sprzeczności w ocenach grupy.wskazuje główne cechy
współczesnych hierarchii społecznych i zawodowych. Zna cechy społeczne
i zachowania służące budowaniu wizerunku społecznego, potrafi zastosować je
w budowaniu modelu zachować zawodowych.
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Na ocenę 5.0

Student potrafi wyjaśnić sprzeczności w ocenach grupy, wskazuje główne cechy
współczesnych hierarchii społecznych i zawodowych. Zna cechy społeczne
i zachowania służące budowaniu wizerunku społecznego, potrafi zastosować je
w budowaniu modelu zachowań zawodowych. Objaśnia typy i cechy relacji
społecznych.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie objasnia mechanizmów stresu społecznego.

Na ocenę 3.0

Student objasnia mechanizmy stresu społecznego.

Na ocenę 3.5

Student objaśnia mechanizmy stresu społecznego, pracy w sytuacji nacisku
i dyskomfortu społecznego.

Na ocenę 4.0

Student objaśnia mechanizmy stresu społecznego, pracy w sytuacji nacisku
i dyskomfortu społecznego, zna techniki redukcji stresu.

Na ocenę 4.5

Student objaśnia mechanizmy stresu społecznego, pracy w sytuacji nacisku
i dyskomfortu społecznego. Student objaśnia techniki redukcji stresu, prezentacji
w atmosferze napięcia, na tle różnych grup.

Na ocenę 5.0

Student objaśnia mechanizmy stresu społecznego, pracy w sytuacji nacisku
i dyskomfortu społecznego. Student objaśnia techniki redukcji stresu, prezentacji
w atmosferze napięcia, na tle różnych grup. Konstruuje modele prezentacji
w grupie akceptującej, nieprzychylnej, neutralnej, małej, dużej.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie zna zasad autoprezentacji w mowie i piśmie.

Na ocenę 3.0

Student zna zasady autoprezentacji w mowie i piśmie.

Na ocenę 3.5

Student opisuje i objaśnia zasady poprawnej autoprezentacji w mowie i piśmie.
Objaśnia poznane techniki autoprezentacji.

Na ocenę 4.0

Student opisuje i objaśnia zasady poprawnej autoprezentacji w mowie i piśmie.
Objaśnia poznane techniki autoprezentacji, potrafi wymienić cechy poprawnego
listu motywacyjnego i Curriculum Vitae w wersji polskiej i europejskiej.

Na ocenę 4.5

Student opisuje i objaśnia zasady poprawnej autoprezentacji w mowie i piśmie.
Objaśnia poznane techniki, potrafi wymienić cechy poprawnego listu
motywacyjnego i Curriculum Vitae w wersji polskiej i europejskiej, pogłębionej
i funkcjonalnej.

Na ocenę 5.0

Student objaśnia cechy poprawnej autoprezentacji w mowie, pismie, potrafi
zastosować techniki autoprezentacji w kilku modelowych sytuacjach, potrafi
napisać CV i list motywacyjny w różnych wersjach, wskazać sposób pozyskania
wiedzy do przygotowania autoprezentacji, ograniczenia różnych sposobów
autoprezentacji.
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi skonstruować scenariusza wystąpienia.

Na ocenę 3.0

Student potrafi skonstruować scenariusz wystąpienia.

Strona 6/9

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Na ocenę 3.5

Student potrafi skonstruować scenariusz wystąpienia, napisać list motywacyjny.

Na ocenę 4.0

Student potrafi skonstruować scenariusz wystąpienia, napisać list motywacyjny,
Curriculum Vitae w kilku technikach.

Na ocenę 4.5

Student potrafi skonstruować scenariusz wystąpienia, napisać list motywacyjny,
Curriculum Vitae w kilku technikach, potrafi zaprezentować się w różnych
sytuacjach społecznych, zredukować stres, wystąpić jako osoba kreatywna
i zawodowo kompetentna.

Na ocenę 5.0

Student konstruuje scenariusze wystapień, pisze różne warianty CV i list
motywacyjny, potrafi przeprowadzić efektywne autoprezentacje, zna ograniczenia
poznanych technik i wpływ audytorium.

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

I1_W01,
I1_W02,
I1_W03,
I1_U01,
I1_U02,
I1_K01, I1_K02

Cel 3

W1

N1

P2

EK2

I1_W03,
I1_W04,
I1_U03,
I1_U04,
I1_K03, I1_K04

Cel 2

W2

N1

P2

EK3

I1_W04,
I1_W05,
I1_U04,
I1_U05,
I1_K04, I1_K05

Cel 3

W3

N1 N2

P1

EK4

I1_W06,
I1_W07,
I1_U06,
I1_U07,
I1_K06, I1_K07

Cel 4

W4

N4

F1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK5

I1_W08,
I1_W09,
I1_U08,
I1_U09,
I1_K06, I1_K07

Cel 5

W5 W6 C5 C6

N1 N3

P2

EK6

I1_W10,
I1_W11,
I1_U02,
I1_U10,
I1_U11,
I1_K05,
I1_K06, I1_K07

Cel 7

C7

N1 N2

F1 P2

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] A. Jarmuła — Manipulacja i wywieranie wpływu na ludzi. Podstawy. Metody.Techniki.Przykłady., Wrocław,
2006, PWN

Literatura uzupełniająca
[1 ] M. Leary — Wywieranie wpływu na innych, Gdańsk, 1999, Gdańskie Wydawnictwo Naukowe
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Iwona Butmanowicz-Dębicka (kontakt: iwodeb@autocom.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 doktor Iwona Butmanowicz-Dębicka (kontakt: iwodeb@autocom.pl)
2 dr hab. Jacek Jaśtal (kontakt: jjastal@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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