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Karta przedmiotu  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Nowoczesne media: teoria i praktyka 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Modern media: theory and practice 

Kierunek studiów  filologia polska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia, magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Monika Szabłowska-Zaremba 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin Semestr Punkty ects 

Ćwiczenia 30 II 2 

 

Wymagania wstępne zgodne z profilem studiów II stopnia filologii polskiej w zakresie specjalizacji 
antropologicznej; pogłębione zainteresowania indywidualne. 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Student zna podstawy funkcjonowania nowoczesnych mediów. 

C2. Student zna definicje i wewnętrzne rozróżnienia nowoczesnych mediów. 

C3. Student jest świadomym odbiorcą i nadawcą w środowisku nowoczesnych mediów. 

 
 
 

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 podstawowe zasady zarządzania kulturą 
w cyberprzestrzeni, szczególnie w mediach społecznościowych 
(m.in. Facebook, Instagram, Youtube, blogi) 

S3_W03 

W_02 Student zna zasady prowadzenia dyskursu medialnego. S3_W05 

Umiejętności 

U_01 Student potrafi zgromadzić informacje związane z 
funkcjonowaniem nowoczesnych mediów, przetworzyć je i 
prowadzić dyskurs krytyczny w obrębie tych zagadnień.  

S3_U01, S3_U04 

Kompetencje społeczne 

K_01 Student jest gotów do oceny zjawisk i tendencji w zakresie 
nowoczesnych mediów. 

S3_K02 

 
 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Przemiany w świecie nowoczesnych mediów – między „starymi” a „nowymi” oczekiwaniami 
użytkowników. 
2. Rola i sposób kształtowania informacji w świecie nowoczesnych mediów. 
3. Media społecznościowe – sieci społeczne. 
4. Facebook i instagram = tożsamość wirtualna? 
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4. Nowoczesne media wobec edukacji medialnej - wyzwania, szanse, zagrożenia. 
5. Kultura cyfrowego narcyzmu. 
6. Cyberkultura – nadzieje i rzeczywistość. 
 

 

 

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 praca pod kierunkiem Obserwacja Karta oceny pracy                        
w grupie 

W_02 Praca pod kierunkiem obserwacja Karta oceny pracy                        
w grupie 

Umiejętności 

U_02 metoda projektu projekt Karta oceny projektu 

 

Kompetencje społeczne 

K_01 Metoda projektu projekt    Karta oceny projektu 

 

 

VI. Kryteria oceny, uwagi: 
70% karta projektu (z ocenią co najmniej na pozytywną) 

30%  karta oceny pracy w grupie (ocena co najmniej pozytywna) 

 

  

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. Malwina Popiołek, Czy można żyć bez Facebooka? Rola serwisów społecznościowych w sieciowym 
społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2018. 
2. Nowe media i komunikowanie wizualne, red. Piotr Francuz, Stanisław Jędrzejewski, Lublin 2010. 
3. Społeczeństwo sieciowe - między wolnością a zniewoleniem, red. Mariusz Baranowski, Bartosz 
Mika, Poznań 2012. 
4. Tomasz Goban-Klas, Pokolenie sms-u w rozwiniętym społeczeństwie informacyjnym, Lublin 2003. 
5. Leszek Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006. 
6. Piotr Zawojski, Cyberkultura: syntopia sztuki, nauki i technologii, Katowice 2018.  
7. ks. Dariusz Raś, Chrześcijanin multimedialny – śladami wideoblogów katolickich, „Studia Socialia 
Cracoviensia” 2017, nr 2, s. 97-112. 
Literatura uzupełniająca 

1. Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, red. Andrzej 
Adamski, Warszawa 2012. 
2. Magdalena Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Kraków 2016. 
3. Katarzyna Maciejak,  Youtube w edukacji. Strategie nadawcze wideoblogerów, Kraków 2018. 
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4. Jean Burgess, Joshua Green,  YouTube . Wideo online a kultura uczestnictwa, przeł. Tomasz 
Płudowski, Warszawa 2011. 
 


