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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Teksty audiowizualne

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Audiovisual Texts

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite 
magisterskie)

I 

Forma studiów (stacjonarne, 
niestacjonarne)

stacjonarne

Dyscyplina  literaturoznawstwo

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba 
odpowiedzialna

dr Anna Sadowska

Forma zajęć 
(katalog zamknięty 

ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

1

konwersatorium

ćwiczenia 30 III

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

W1 Student ma podstawową wiedzę z zakresu literatury i 
językoznawstwa. 

W2 Student potrafi przeprowadzić prostą interpretację tekstu 
literackiego i mówionego. 

W3 Student potrafi poprawnie i swobodnie posługiwać się 
językiem polskim i angielskim.  

W4 Student potrafi wykonywać działania samodzielnie oraz we 
współpracy z innymi studentami.

C1  Zapoznanie studenta z bogactwem i zróżnicowaniem tekstów audiowizualnych.

C2  Zapoznanie studenta z rolą tekstów audiowizualnych we współczesnym świecie.

C3  Przygotowanie studenta do przeprowadzania analizy i interpretacji tekstów 
audiowizualnych.

C4  Przygotowanie studenta do tworzenia własnych tekstów audiowizualnych.

Symbol Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego

WIEDZA

W_01 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą 
terminologią filologiczną, zwłaszcza tę związaną z 
tekstami audiowizualnymi.

K_W04

W_02 Student jest świadom, że interpretacja tekstów 
audiowizualnych może być przeprowadzona z różnych  
perspektyw; student ma uporządkowaną wiedzę i 
rozumie główne ujęcia stosowane w interpretacji 
tekstów, a także ma wiedzę o powiązaniach tego 
przedmiotu z innymi dyscyplinami naukowymi (np. 
historią sztuki, literaturą, filmem) 

K_W06, K_W07, 
K_W08

W_03 Student zna i rozumiem nurty badań (z uwzględnieniem 
perspektywy historycznej) nad językiem angielskim, co 
umożliwia przeprowadzenie trafnej analizy oraz 
interpretacji tekstu audiowizualnego jako przykładu 
literatury oraz jako wytworu kultury. 

K_W11, K_W13, 
K_W14
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

W_04 Student orientuje się jakie instytucje prezentują i 
promują teksty audiowizualne, a także orientuje się w 
bieżących wydarzeniach kulturalnych. 

K_W19, K_W20

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student wykrywa zależności i powiązania między 
tekstami audiowizualnymi a innymi dziedzinami nauki i 
sztuki w ramach humanistyki  (np. filozofia, politologia, 
psychologia, religioznawstwo). A także, wykrywa 
zależności między zmianami społecznymi i kulturowymi 
a tekstami audiowizualnymi.

K_U09, K_U10

U_02 Student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów 
audiowizualnych, krytycznie odczytywać teksty 
audiowizualne i przeprowadzić ich krytyczną analizę i 
interpretację. 

K_U11, K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy w 
zakresie tekstów audiowizualnych i rozumie rolę 
dalszego rozwoju oraz pogłębiania wiedzy.

K_K01, K_K02

K_02 Student rozumie konieczność nieustannego zgłębiania 
wiedzy z zakresu języka angielskiego. 

K_K03
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Lesson 1  Course introduction. 

Lesson 2  What is a text? 

Lesson 3  Text types. Language transfer in audiovisual texts. 

Lesson 4  What can be done with/to a text? Text analysis: written texts vs. audiovisual 
texts.  

Lesson 5  Romeo and Juliet – literature vs. film, analysis and interpretation. 

Lesson 6  The Great Gatsby – literature vs. film, analysis and interpretation. 

Lesson 7  Modern texts.  

Lesson 8  Text and context (culture, institution, family, church, classroom). 

Lesson 9  Class project: creating Audio Visual Texts – preparatory stage. 

Lesson 10  Class project: creating Audio Visual Texts – group discussion. 

Lesson 11  Class project: creating Audio Visual Texts – tutor’s supervision. 

Lesson 12  Presenting Audiovisual Texts with the group and tutor’s feedback. 

Lesson 13  Presenting Audiovisual Texts with the group and tutor’s feedback. 

Lesson 14  Presenting Audiovisual Texts with the group and tutor’s feedback. 

Lesson 15  Course summary. Signatures.

Symbol 
efektu

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru)

Metody weryfikacji 
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru)

WIEDZA

W_01 wykład konwersatoryjny kolokwium / test zapis w arkuszu ocen

W_02 wykład konwersatoryjny kolokwium / test zapis w arkuszu ocen

W_03 wykład konwersatoryjny kolokwium / test zapis w arkuszu ocen

W_04 wykład konwersatoryjny kolokwium / test zapis w arkuszu ocen

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 dyskusja, analiza 
tekstów, metoda 
projektu

kolokwium / praca 
pisemna / prezentacja

zapis w arkuszu ocen / 
oceniony tekst pracy 
pisemnej 

U_02 dyskusja, analiza 
tekstów 
audiowizualnych

kolokwium / praca 
pisemna / prezentacja

zapis w arkuszu ocen / 
oceniony tekst pracy 
pisemnej / 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Uczęszczanie na zajęcia – 5%  

Aktywne uczestniczenie w zajęciach – 5%   

Napisanie eseju – 30%  

Przygotowanie tekstu audiowizualnego – 30% 

Zaprezentowanie swojego projektu przed grupą – 30% 

Skala ocen: 

60% - 68% - 3  

69% - 76 % - 3+  

77% - 84% - 4  

85% - 92% - 4+  

93% - 100% - 5  

VII. Obciążenie pracą studenta 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 dyskusja,   obserwacja zapis w arkuszu ocen

K_02 dyskusja,   obserwacja zapis w arkuszu ocen

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z 
nauczycielem 

30

Liczba godzin indywidualnej pracy 
studenta

15
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VIII. Literatura 
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Desterro 64, 11-133.  
Wu, Shuxuan. (2014) A multimodal analysis of image-text relations in picture books. In 
Theory and Practice in Language Studies, Vol 4, No. 7, 1415-1420. 
Helland, Kristin I. (2015). Mulilingualism, identity and ideology in popular culture texts: 
a multimodal critical discourse analysis. Dissertation.   
Witter-Merithew, Anna. (2002). The meaning of text. Reprinted from Witter, Merithew, 
A. Taylor, M. and Johnson, L. “Guided self-assessment and professional development 
planning: a model applied to interpreters in educational settings. Appendix A,  177-196 
in Proceedings of the 17th National Conference of the Registry of Interpreters for the 
Deaf: Tapestry of our worlds, Clay Nettles (Ed.) RID Publications: Alexandria, VA. 

Literatura uzupełniająca

Chudziński, Edward (2007). Słownik wiedzy o mediach. ParkEdukacja: Warszawa – 
Bielsko-Biała. 


