
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 5.14 „Pracownia praktyczna – blok III. Współczesne wojny informacyjne” 

 
Cel zajęć:  

 
Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta w zakresie wykorzystania technik manipulacji 
świadomością społeczną poprzez prowadzenie ukierunkowanych działań informacyjnych w środkach 
masowego przekazu. Jako, że informacja od zawsze była istotnym zasobem, a wraz z rozwojem 
technologii komunikacyjnych umożliwiających efektywniejsze jej wykorzystanie klasyfikowana jest, 
jako zasób strategiczny. Uzyskanie przewagi informacyjnej, dzięki nowym możliwościom, jakie dają 
nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne nabrało formy walki informacyjnej nazywanej często 
mianem wojny informacyjnej.  
Przedmiot obejmuje zagadnienia charakterystyki Informacji jako zasobu strategicznego, jako celu 
ataku, jako zarówno celu jak i środka ataku i walki informacyjnej. Studenci zostaną zaznajomieni ze 
współczesnymi metodami prowadzenia propagandy i dezinformacji w mediach w celach 
wspomagania zarówno współczesnych konfliktów międzynarodowych, jak i sporów wewnętrznych. 
Ponadto omówione zostaną kwestie tzw. nowych mediów w zdobywaniu społecznego poparcia dla 
zmian systemowych. 
 
Szczegółowe efekty nauczania: 

 Student zna metody i techniki współczesnych działań propagandowych i dezinformacyjnych 
w środkach masowego przekazu i nowych mediach 

 Student rozumie pojęcie i istotę współczesnych wojen informacyjnych  

 Student potrafi zidentyfikować i wskazać przykłady działań propagandowych oraz działań 
dezinformacyjnych w mediach. 

 Student będzie wykazywał bardziej krytyczną postawę i będzie mniej podatny na wpływ 
propagandy i dezinformacji w środkach masowego przekazu. 

Zakres tematyczny zajęć: 

 Propaganda i dezinformacja – podstawowe pojęcia. 

 Rodzaje, cele działań propagandowych 

 Rodzaje cele działań dezinformacyjnych 

 Dezinformacja jako forma walki politycznej. 

 Współczesne wojny informacyjne a zagrożenia bezpieczeństwa 

 Współczesna wojna informacyjna a wojna „hybrydowa”. 

 Nowe media a dezinformacja. 

 
Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od stycznia  2021 do lutego 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 



 
 

 
 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Pracownia praktyczna – blok III. Współczesne wojny 

informacyjne” dla studentów i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się  

na studiach II stopnia  na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne,  

 

w formie pracowni praktycznej - w łącznym wymiarze 30 godzin, w trzech grupach, po 10 

godzin w każdej. 

 

W tym: 

  

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Propaganda i dezinformacja – podstawowe pojęcia. 1 

2. 
Techniki manipulacji świadomością społeczną poprzez prowadzenie 
ukierunkowanych działań informacyjnych w środkach masowego 
przekazu 

2 

3. 
Rodzaje, cele działań propagandowych (państwa demokratyczne  
i państwa niedemokratyczne) 

1 

4. 
Rodzaje cele działań dezinformacyjnych. Dezinformacja jako forma walki 
politycznej. 

1 

5. Nowe media a dezinformacja. 1 

6. 
Współczesne wojny informacyjne a zagrożenia bezpieczeństwa 
Współczesna wojna informacyjna a wojna „hybrydowa”. 

2 

7. 
Analiza case-study – wybrane przykłady wojen informacyjnych (np. 
konflikt na Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie i inne) 

2 

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 


