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- Maksymalnie 1 nieobecność (2 w przypadku przedłożenia zwolnienia lekarskiego). By nadrobić nadprogramową absencję należy 
skontaktować się z prowadzącym w celu uzgodnienia tematu eseju do napisania.   
- Jednym z celów sektora publicznego jest pomoc społeczna i to właśnie do niej odnosić będzie się projekt zaliczeniowy.  

- Elementy oceny: obecność, projekt zaliczeniowy na który składają się: stworzenie koncepcji innowacji społecznej, której celem jest 
pomoc osobom niepełnosprawnym; strategia marketingowa; bot na Facebooku informujący o projektowanej idei. 

MODUŁ ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ W SEKTORZE PUBLICZNYM 

Ćwiczenia: Zagadnienia/przebieg zajęć: Literatura: 

1. Zajęcia organizacyjne - przedstawienie tematyki planowanych zajęć, literatury; 
- wyjaśnienie zasad zaliczenia i oceniania. 

- 

2. Government 2.0 – rola obywateli w 
tworzeniu i dostarczaniu usług 

publicznych 

- pojęcia: e-administracja, crowdsourcing, crowdfunding, 

prosumpcja, wikinomia; 
- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) a społeczeństwo 
informacyjne; 

- tradycyjna administracja cyfrowa vs Government 2.0; 
- przykłady angażowania społeczności w realizację zadań sektora 
publicznego. 

 

1) Davles Ron (2015), eGovernment. Using technology to improve public services 
and democratic participation, https://ec.europa.eu/futurium/en/ 

system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf, dostęp: 22.09.2018. 
2) Tapscott Don, Williams Anthony, Herman Dan (2008), Government 2.0: 
Transforming Government and Governance for the Twenty-First Century, 

http://wiki.douglasbastien.com/images/a/aa/Transforming_govt.pdf, 
06.10.2019. 
3)  Chun Ae Soon, Shulman Stuart, Sandoval Rodrigo, Hovy Eduard (2010) ,  

Government 2.0: Making connections between citizens, data and government, 
Information Policy 15.  

3. Media społecznościowe a prawo do 
informacji publicznej 

- BIP a media społecznościowe; 
- wnioskowanie o dostęp do informacji publicznej; 
- blokada użytkownika w mediach społecznościowych vs. dostęp do 

informacji publicznej. 

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, 
poz. 483). 

2) Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1330). 
3) Giermak Maciej, Popiołek Malwina (2014), Media społecznościowe a prawo 

do informacji publicznej (w:) Media społecznościowe. Nowe formy ekspresji 
politycznej, W. Opioła, M. Popiołek (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń.  

4. Boty w komunikacji z konsu-

mentem 
- media społecznościowe jako narzędzie reklamy dla sektora 
publicznego; 
- zastosowanie botów w obsłudze klientów. 

 

1) Papińska-Kacperek Joanna, Polańska Krystyna (2016), Instytucje publiczne w 

mediach społecznościowych na przykładzie portalu Facebook w ujęciu 
międzynarodowym, Zarządzanie Mediami t. 4 (2). 
2) Lupa Iwona (2017), Potencjał marketingowy mediów społecznościowych, 

http://smpodlupa.pl/wp-content/uploads/2019/02/Iwona-Lupa-Potencjał-
marketingowy-mediów-społecznościowych-Rozprawa-doktorska.pdf, 
06.10.2019. 
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5. Zarządzanie kryzysowe w mediach 
społecznościowych 

 

- zarządzanie kryzysem w social media;  
- rola mediów społecznościowych w zarządzaniu kryzysowym.   

1) Minimalny standard informacji dla „Przejrzystej strony BIP”, https://bit.ly/ 
2PVuqBY, dostęp: 22.09.2018. 

6. Kampanie reklamowe dla sektora 
publicznego 
 

- wizyta studyjna w agencji reklamowej. - 

7. Strategia komunikacji w social 
mediach 
 

- tworzenie pracy zaliczeniowej. 1) Wykład dr. Jakuba Jakubowskiego na temat tworzenia strategii  komunikacji 
w social media. 

8. Podsumowanie zajęć - komisyjna ocena projektów zaliczeniowych;  

- wystawienie ocen. 
- 


