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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Alternative media 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Alternative media 

Kierunek studiów  Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Język wykładowy angielski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Joanna Szegda 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

konwersatorium 15   

 

Wymagania wstępne B1 level of English  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - to introduce students with new types of journalism, especially alternative journalism 
C2 - to introduce the history, definitions, approaches, functions and role of alternative media 
C4 - to introduce different examples of alternative media and to encourage to analyze them  
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

K_W03 

At an advanced level the functioning of modern media, media systems 
and media institutions, their history, changes occurring in them and 
the causes and consequences of these changes for social life, 
economy and culture 

P6U_W1 

K_W04 
At an advanced level specialist terminology in the field of media 
studies and social communication, as well as promotional and 
advertising activities 

P6U_W1 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U06 Take part in debates, present and justify his/her own positions, 
present and evaluate various opinions and discuss them 

P6U_UK2 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K02 Use the media as a source of information about social life and culture, 
and as a tool to influence social and cultural processes serving the 
common good and public interests 

P6U_K2 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Media systems in the world: public, commercial and social media 
Alternative media: definitions, theory, functions, case studies 
Different approaches to alternative media  
 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
K_W03 lecture project Paper project 
K_W04  project Paper project 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_06 Brain storm, disscussions, 
work in groups 

observation Protocol of observation 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_02 disscussions, work in 
groups 

project Paper project 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

70% final project 

30% presence and activity during classes 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 
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