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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Nowa kultura: kultura w mediach 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim New culture: culture in the media 
Kierunek studiów Filologia polska 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I (licencjackie)
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo / nauki o komunikacji 

społecznej i mediach
Język wykładowy Polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Aneta Wójciszyn-Wasil 

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

2

konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium 20 V
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Brak

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 Zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania mediów i prezentacji kultury w mediach 
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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 ma podstawową wiedzę  w zakresie różnych przekazów 

kultury (literatura, sztuki wizualne, teatr, film, muzyka) w 
mediach

S2_W11

W_02 ma podstawową wiedzę o specyfice i funkcjonowaniu rynku 
medialnego

S2_W13

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 potrafi przygotować wypowiedź związaną z krytyczną analizą i 

interpretacją, wykorzystując wybrane narzędzia medialne
S2 _U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 uczestniczy w życiu kulturalnym, literackim, artystycznym, 

korzystając z różnych mediów
S2_K05

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Rola mediów we współczesnej kulturze;
Specyfika przekazu medialnego;
Media jako przestrzeń krytyki artystycznej;
Warunki atrakcyjności treści medialnych;
Formy artystyczne w mediach.

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 tekstów i 

materiałów medialnych, 
dyskusja 

Obserwacja Karta oceny pracy 
podczas zajęć

W_02 Learning by doing, praca 
praktyczna 

Realizacja projektu 
medialnego

Plik /karta oceny projektu

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Learning by doing, praca 

praktyczna
Realizacja projektu 
medialnego

Plik /karta oceny projektu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Learning by doing, praca 

praktyczna
Realizacja projektu 
medialnego

Plik /karta oceny projektu

VI. Kryteria oceny, wagi

Udział w zajęciach, aktywność podczas dyskusji 20%

Realizacja zadań cząstkowych 20%

Projekt zaliczeniowy (oceniony co najmniej na ocenę pozytywną) 60%
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 Na nadrobienie nieprzedstawionych w terminie zadań cząstkowych student ma 1 tydzień.

W przypadku sytuacji losowych terminy i forma zaliczenia ustalane są indywidualnie. 

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 20

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 20

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
1. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, 

język, Warszawa 2010. 
2. E-gatunki: dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, P. 

Wieczorek, Warszawa 2015. 
3. M. Wawer, Dziennikarze o sztuce, czyli opowieści medialnie nielogiczne, Kraków 2012.
4. A. Kaliszewski, E. Żyrek-Horodyska, Fakty i artefakty. Formy paraartystyczne w mediach, 

Kraków 2018. 
5. Wybrane materiały medialne.

Literatura uzupełniająca
1. L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006. 
2. H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media, Łódź 2018. 
3. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku: antologia, red. M Hopfinger, Warszawa 

2002. 
4. Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek,

Warszawa 2011. 
5. Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010. 


