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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Media a społeczeństwo obywatelskie 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Media and civil society 

Kierunek studiów  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o mediach i komunikacji społecznej 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
Dr Joanna Szegda 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 IV 3 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

c1 -zapoznanie studentów z treściami wykładu 

c2 - włączenie studentów, poprzez przygotowywane przez nich zagadnienia, do dyskusji 

c3 - uświadomienie o ważności procesów, o których będą dyskutować 
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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_W05 Podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i społeczne 
uwarunkowania komunikacji społecznej oraz różnych rodzajów 
działalności zawodowej związanej z dziennikarstwem i działalnością 
promocyjno-reklamową, w tym podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 

P6S_WK2 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Właściwie dobierać źródła informacji, samodzielnie docierać do 
źródeł informacji, selekcjonować informacje ze względu na ich 
przydatność do określonego celu teoretycznego lub praktycznego 

P6S_UW1 

K_U06 Brać udział w debacie, przedstawiać i uzasadniać własne stanowisko, 
przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o 
nich 

P6S_UK2 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K02 Wykorzystywania mediów jako źródła informacji o życiu społecznym 
i kulturze oraz jako narzędzia oddziaływania na procesy społeczne i 
kulturowe służącemu dobru wspólnemu i interesom publicznym 

P6S_KO1 
P6S_KO2 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wykład ma na celu przedstawienie poniższych aktywności realizowanych w ramach społeczeństwa 

obywatelskiego w kontekście ich medialnej prezentacji, możliwości wykorzystania mediów i współpracy z 

nimi 

1. Budżet obywatelski 

2. Udział mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego w debacie nad raportem o stanie tej 

jednostki  

3. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza 

4. Obywatelskie nieposłuszeństwo: manifestacje 

5. Obywatelskie nieposłuszeństwo: strajki 

6. Wolontariat 

7. Media obywatelskie 

8. Postawa ekologiczna 

9. Postawa antykonsumpcyjna 

Wymieniony aktywności będą także analizowane w ramach systemu prawnego i w kontekście regulujących 

je aktów prawnych. 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

K_W05 Wykład konwencjonalny 
Dyskusja 

Egzamin pisemny 
Obserwacja 

Oceniony egzamin 
Raport z obserwacji 

UMIEJĘTNOŚCI 
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K_U01 Metoda projektu 
Wykład konwencjonalny 
 

Przygotowanie i 
zaprezentowanie projektu 
Egzamin pisemny 

Oceniony projekt 
 
Oceniony egzamin 

K_U06 Metoda projektu 
 
Wykład konwencjonalny 

Przygotowanie i 
zaprezentowanie projektu 
Egzamin pisemny 

Oceniony projekt 
 
Oceniony egzamin 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K02 Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

50% ocena z egzaminu 

25% ocena za projekt 

25% aktywność 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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