
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 

 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Dokument o reportaż w radiu 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Documentary and reportage on the radio  

Kierunek studiów  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne – tryb online  

Dyscyplina nauki o mediach i komunikacji społecznej  

Język wykładowy polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Aneta Wójciszyn-Wasil  
 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład    
1 Konwersatorium 15 2 

Ćwiczenia   

Laboratorium   

Warsztaty   

Seminarium   

Proseminarium   

Lektorat   

Praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

Translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowe informacje dotyczące gatunków radiowych 
Podstawowe umiejętności warsztatowe związane z rejestracją i montażem 
nagrania dźwiękowego 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Prezentacja specyfiki gatunkowej i realizacyjnej dokumentu i reportażu radiowego 
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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 w zaawansowanym stopniu terminologię 
z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej dotyczącą 
dokumentalnych i reportażowych form radiowych  

K_W04 

W_02 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu specyfikę 
gatunkową dokumentu i reportażu radiowego oraz zasady ich 
interpretowania  

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązania 
podstawowych zadań wymagających rozumienia i analizy  
radiowych produkcji dokumentalnych i reportażowych  

K_U03 

U_02 Student potrafi używać specjalistycznej terminologii związanej 
z dokumentem i reportażem radiowym w dyskusjach, pracach 
pisemnych 

K_U05 

U_03 Student potrafi współdziałać z innymi osobami w realizacji 
typowych zadań z zakresu dziennikarstwa radiowego 
w obszarze reportażu i dokumentu radiowego  

K_U08 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Formy dokumentalne w radiu i ich specyfika gatunkowa  
2. Etapy produkcji reportażu i dokumentu radiowego  
3. Konstrukcja narracyjna reportaży  
4. Analiza i interpretacja audycji dokumentalnych  
5. Podstawy warsztatu reportera radiowego  

 

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 Analiza materiałów 
medialnych, case studies, 
wykład konwersatoryjny 
dyskusja dydaktyczna 
 
W przypadku zajęć w trybie 
zdalnym/hybrydowym: 
Zajęcia prowadzone za 
pomocą narzędzia 
Microsoft Office 365 
w drodze wideokonferencji 
internetowej 
 

Praca pisemna Wydruk, plik z pracą, 
a także dyskusje i wpisy 
on-line za pomocą 
narzędzia Microsoft Office 
365 w drodze 
wideokonferencji 
internetowej oraz poczty 
elektronicznej;  
historia korespondencji 
mailowej 
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UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny, 
analiza materiałów 
medialnych, case studies, 
dyskusja  
 
W przypadku zajęć w trybie 
zdalnym/hybrydowym: 
zajęcia prowadzone za 
pomocą narzędzia 
Microsoft Office 365 
w drodze wideokonferencji 
internetowej 
 

Praca pisemna – 
samodzielna analiza audycji 

Wydruk, plik z pracą, 
a także dyskusje i wpisy 
on-line za pomocą 
narzędzia Microsoft Office 
365 w drodze 
wideokonferencji 
internetowej oraz poczty 
elektronicznej;  
historia korespondencji 
mailowej 

U_02 Wykład konwersatoryjny, 
analiza materiałów 
medialnych, case studies, 
dyskusja 
 
W przypadku zajęć w trybie 
zdalnym/hybrydowym: 
zajęcia prowadzone za 
pomocą narzędzia 
Microsoft Office 365 
w drodze wideokonferencji 
internetowej 
 

Praca pisemna – 
samodzielna analiza audycji 

Wydruk, plik z pracą, 
a także dyskusje i wpisy 
on-line za pomocą 
narzędzia Microsoft Office 
365 w drodze 
wideokonferencji 
internetowej oraz poczty 
elektronicznej;  
historia korespondencji 
mailowej 

U_03 Praca pod kierunkiem, 
praca praktyczna 
(learning by doing)  
 
W przypadku zajęć w trybie 
zdalnym/hybrydowym: 
zajęcia prowadzone za 
pomocą narzędzia 
Microsoft Office 365 
w drodze wideokonferencji 
internetowej 
 

Praca praktyczna Plik z pracą, a także 
dyskusje i wpisy on-line za 
pomocą narzędzia 
Microsoft Office 365 
w drodze 
wideokonferencji 
internetowej oraz poczty 
elektronicznej;  
historia korespondencji 
mailowej 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

 

Praca praktyczna (zaliczona co najmniej na ocenę pozytywną): 40% 
Praca pisemna – samodzielna analiza audycji (zaliczona co najmniej na ocenę pozytywną): 40% 
Wartościowy merytorycznie udział w dyskusji: 20% 
 
Na uzupełnienie zaległej prac student ma 1 tydzień, jednak niezłożenie pracy w wyznaczonym 

terminie (poza przypadkami usprawiedliwionej nieobecności) uniemożliwia ubieganie się o ocenę 

bardzo dobrą.  
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 
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