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Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Język współczesnych mediów rosyjskich
Nazwa przedmiotu w języku angielskim The language of contemporary Russian media
Kierunek studiów Filologia słowiańska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Językoznawstwo
Język wykładowy Język polski, język rosyjski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Marcin Cybulski

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 30 4 2
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Zainteresowanie przedmiotem, bardzo dobra znajomość języka 
rosyjskiego/ukraińskiego, predyspozycje do prowadzenia badań z zakresu 
języka mediów.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 – Wyposażenie studenta w podstawową wiedzę na temat języka współczesnych mediów 
rosyjskich oraz w zakresie stylów wypowiedzi dziennikarskiej.
C2 – Wykształcenie umiejętności dostosowania swych działań językowych do każdego typu sytuacji 
komunikacyjnej, która występuje w mediach.
C3 – Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej, świadomy udział w dyskursie medialnym.
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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
W_01 Student zna i rozumie rolę języka w autoprezentacji nadawcy 

komunikatu.
K_W01

W_02 Student zna i rozumie, na czym polega zjawisko „tabloidyzacji” 
mediów.

K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi rozpoznać różnorodne funkcje komunikatów 

językowych w przekazach medialnych.
K_U04
K_U03

U_02 Student potrafi trafnie wskazać cechy języka prasy, radia, 
telewizji i Internetu.

K_U04
K_U03

U_03 Student potrafi scharakteryzować różne odmiany i style języka 
rosyjskiego wykorzystywane w przekazach medialnych.

K_U04
K_U03

U_04 Student potrafi dostrzec i dokonać opisu przejawów agresji 
językowej w mediach rosyjskich.

K_U03
K_U04

U_05 Student potrafi zanalizować warstwę językową wybranego 
artykułu prasowego, programu radiowego, telewizyjnego lub 
tekstu pochodzącego z zasobów internetowych.

K_U04
K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy 

językoznawczej i medioznawczej oraz doskonalenia swoich 
kompetencji zawodowych.

K_K01

K_02 Student potrafi współdziałać w grupie, przyjmując różne role 
komunikacyjne: referującego, dyskutanta, oponenta, 
weryfikatora.

K_K02

K_03 Student jest gotowy do analizy kryteriów wartości moralnej 
oraz przestrzegania zasad  etyki zawodowej w sektorze 
komunikacji.

K_K05

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Język środków masowego przekazu jako obiekt badań interdyscyplinarnych.

2. Geneza i pojęcie „języka mediów”.

3. Gatunki medialne.

4. Język mediów jako jeden z najważniejszych środków wpływania na świadomość społeczną.

5. Miejsce języka mediów w systemie funkcjonalnych stylów języka.

6. Język pisany i język ustny w aspekcie środków masowego przekazu.
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7. Specyfika komunikacji międzykulturowej na poziomie mass mediów.

8. Specyfika języka medialnego i proces jego unifikacji.

9. Kultura języka a wulgaryzacja języka medialnego.

10. System medialny i rynek mediów w Rosji.

11. Prasa,  radio,  telewizja,  Internet:  specyfika  mediów  i  ich  odbioru,  kody  przekazu,

podstawowe  cechy  komunikatów  prasowych,  radiowych,  telewizyjnych  i  internetowych.

Rosyjskie media publiczne a media komercyjne.

12. Problemy przekładu tekstów medialnych.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji
W_02 Praca z 

tekstem/audycją/przekaze
m telewizyjnym

Sprawdzian pisemny Oceniony tekst pracy 
pisemnej

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych
Sprawdzian pisemny

U_02 Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Metoda projektu Przygotowanie projektu Karta oceny projektu
K_02 Praca w grupie Obserwacja Raport z obserwacji

VI. Kryteria oceny, wagi

Kurs  kończy  się  zaliczeniem  na  ocenę,  zaś  warunkami  zaliczenia  są  obecność  na  zajęciach  oraz
aktywny udział  w postaci  wypowiedzi  ustnych.  Zaliczenie otrzymuje  student uzyskujący minimum
60% ze wszystkich aktywności, na które składają się:

 aktywność  podczas  zajęć,  zaangażowanie  w  prace  grupowe  (czynne  uczestnictwo  w
zajęciach,  przygotowywanie  prac  domowych,  bieżąca  ocena  znajomości  i  płynności  w
posługiwaniu się językiem rosyjskim – 60 %

 prezentacja projektów indywidualnych i grupowych - 20%

 ustne kolokwium zaliczeniowe 20%.
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
1. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004.

2. M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004.

3. K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź 2002.

4. J. Marszałek-Kawa (red.), Współczesne oblicza mediów, Toruń 2008.

5. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.

6. И.  В.  Анненкова,  Медиадискурс  XXI века.  Лингвофилософский  аспект  языка  СМИ,

Москва 2011.

7. Н. Е. Петрова, Л. В. Рацибурская, Язык современных СМИ. Средства речевой агрессии,

Москва 2016.

8. М. Н. Володина (red.), Язык и дискурс СМИ в XXI веке, Москва 2011.

Literatura uzupełniająca
1. I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Język mediów, Warszawa 2013.

2. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2006.

3. M. Tanaś (red.), Kultura i język mediów, Kraków 2007.
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