
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Media w kulturze anglo-amerykańskiej

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Media in Anglo-American Culture

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

II

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

stacjonarne

Dyscyplina Nauki o Kulturze i Religii

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

Dr Ewelina Bańka

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład

2

konwersatorium

ćwiczenia 30 II

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia 
dyplomowa

translatorium

wizyta studyjna
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów 
kierunkowych 

Wymagania 
wstępne

Kompetencja językowa na poziomie przynajmniej CEF: C1.  

Ogólna znajomość kultury amerykańskiej i brytyjskiej oraz roli 
mediów we współczesnym świecie.  

Podstawowe umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury.

C1 Pogłębienie wiedzy na temat historii mediów w USA i Wielkiej Brytanii.

C2 Analiza miejsca i roli mediów w procesie kształtowania współczesnej kultury anglo-
amerykańskiej

C3 Przygotowanie metodologiczne i językowe do analizy tekstu krytycznego oraz 
materiału audiowizualnego.

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca i roli 
mediów w procesie kształtowania współczesnej kultury 
anglo-amerykańskiej.

K_W01, K_W02

W_02 Student zna terminologię z dziedziny studiów 
kulturowych niezbędną do analizy roli mediów w 
kulturze anglo-amerykańskiej.

K_W07

W_03 Student posiada wiedzę nt. najnowszych teorii analizy 
mediów w kulturze angloamerykańskiej oraz rozumie 
zasady prowadzenia dyskursu akademickiego

K_W08, K_W09, 
K_W10

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student posługuje się pojęciami teoretycznymi 
właściwymi dla problematyki badawczej dotyczącej 
głównego zagadnienia kursu.

K_U05

U_02 Student posiada znajomość terminologii z dziedziny 
studiów nad mediami oraz właściwie się nią posługuje. 
Dokonuje krytycznej analizy materiałów w oparciu o 
wybrane zagadnienia teoretyczne.

K_U06
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

U_3 Student posiada umiejętność przedstawienia własnych 
poglądów w ramach wypowiedzi ustnej. Student potrafi 
przedstawić argumenty na rzecz proponowanej przez 
siebie interpretacji tekstu, materiału audiowizualnego 
lub zjawiska kulturowego.

K_U09, K_U10

K_U4 Student potrafi samodzielnie lub zespołowo 
przygotować i przedstawić wystąpienie ustne z 
zastosowaniem technik audiowizualnych.

K_U13

K_U5 Student potrafi prowadzić dyskusję nt. roli mediów we 
współczesnej kulturze anglo-amerykańskiej ze 
specjalistami w tej dziedzinie naukowej.

K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student nabywa umiejętność krytycznej analizy tekstów 
z zakresu studiów kulturowych oraz studiów nad 
mediami.

K_K02

K_02 Student nabywa umiejętność samokształcenia i 
zrozumienie konieczności kształcenia ustawicznego.

K_K09

K_03 Student nabywa umiejętność pracy w grupie bez 
względu na rolę, jaka zostanie wyznaczona przez 
prowadzącego zajęcia lub współuczestników zajęć. 
Potrafi użyć nabytych zdolności do organizowania 
wydarzeń naukowych i kulturalnych.

K_K05, K_K10

ĆW 1 Introduction to the course: course aims and requirements, schedule, etc. 

ĆW 2 Media and Racial Discourse, part 1  

ĆW 3 Media and Racial Discourse, part 2 

ĆW 4 Media and Popular Culture 

ĆW 5 Media and Popular Culture 

ĆW 6 Media and Popular Culture 

 ĆW 7 Media as a Tool of Propaganda and Oppression 

ĆW 8 Media as a Tool of Resistance: Race, Class, Gender 

ĆW 9 Media and the World of Politics, part 1 

ĆW 10 Media and the World of Politics, part 2 

ĆW 11 Irony and Humor in Media 

ĆW 12 Media and Current Social Movements, part 1 

ĆW 13 Media and Current Social Movements, part 2 

ĆW 14 Test or group presentation 

ĆW 15 Final remarks and signatures
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

VI. Kryteria oceny, wagi…  

1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 
nieusprawiedliwionych. 

2. Aktywny udział w dyskusjach oraz zaliczenie wszystkich prac domowych. 

3. Zaliczenie testu semestralnego 

Obecność: 5% 

Aktywny udział podczas zajęć: 25% 

Prace domowe: 30% 

Test semestralny/prezentacja grupowa 40% 

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 Miniwykład krótka wypowiedź 
pisemna

oceniony tekst pracy 
pisemnej

W_02 dyskusja Prezentacja, krótka 
wypowiedź pisemna

Karta oceny 
prezentacji, oceniony 
tekst pracy pisemnej

W_03 Praca z tekstem Krótka wypowiedź ustna protokół

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Praca indywidualna i 
zespołowa, prezentacje 
indywidualne i grupowe

prezentacja Karta oceny 
prezentacji

U_02 Dyskusja Prezentacja, krótka 
wypowiedź pisemna

Karta oceny 
prezentacji, oceniony 
tekst pracy pisemnej

U_03 Burza mózgów Krótka wypowiedź ustna protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Dyskusja Krótka wypowiedź ustna Protokół 

K_02 Metoda projektu prezentacja protokół
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VII.Obciążenie pracą studenta 

VIII.Literatura 

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

30 

Literatura podstawowa

Richard Campbell et al. Media & Digital Culture: Mass Communication in a Digital Age.  

Joseph B. McFadden. Understanding Media and Culture: An Introduction to Mass 
Communication 

Matt Carlson. Boundaries of Journalism: Professionalism, Practices, and Participation. 

Shanto Iyengar. Media Politics: A Citizen’s Guide. 

Mara Einstein. Brands of Faith: Marketing Religion in a Commercial Age.  

Jonathan Ladd. Why Americans Hate the Media and How It Matters. 

Kristine A. Oswald. Mass Media and the Transformation of American Politics. 

Dominic Strinati. Come On Down: Popular Media Culture in Post-War Britain.

Literatura uzupełniająca

Bieżące artykuły i wycinki prasowe dotyczące aktualnych zmian zachodzących w 
kulturze anglo-amerykańskiej oraz roli  mediów w tych zmianach.


