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Karta przedmiotu 

I. Dane podstawowe
Nazwa przedmiotu Nowoczesna 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
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina Literaturoznawstwo
Język wykładowy Polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna
Prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara

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 
C_1. Student zna podstawy funkcjonowania "nowoczesnych mediów.
C_2. Student zna definicje i wewnętrzne rozróżnienia "nowoczesnych mediów".
C_3. 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 kontekst współczesnych studiów 

antropologicznych
KW_08

Umiejętności
U_01 Student potrafi w sposób bierny i czynny prowadzić dyskurs 

naukowy w obrębie zagadnień związanych z nowoczesnymi 
mediami

KU_09

Kompetencje społeczne
K_01 Student jest gotów do oceny zjawisk i tendencji w zakresie 

nowoczesnych mediów
KK_02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
Treści programowe ćwiczeń:
1. przemiany w świecie "nowoczesnych mediów";
2. rola i sposób kształtowania informacji w "świecie nowoczesnych mediów";
3. antropologiczne uwarunkowania "nowych mediów";
4. "nowoczesne media" a edukacja medialna - wyzwania, szanse, zagrożenia.
Opis przedmiotu: 
ćwiczenia dostarczają wiedzy, umiejętności i kompetencji zgdodnych z programem specjalizacji
antropologicznej; studenci uczą się, jak odbierać informacje z "nowoczesnych mediów" oraz 
jak gromadzić, sortować, weryfikować informacje i upubliczniać je w "nowoczesnych 
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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 praca pod kierunkiem Obserwacja

Zaliczenie ustne
Raport z obserwacji  

Umiejętności
U_01 dyskusja Obserwacja

Zaliczenie ustne
Karta zaliczeniowa

U_02 metoda projektu Obserwacja
Zaliczenie ustne

Karta zaliczeniowa

Kompetencje społeczne
K_01 dyskusja Obserwacja

Zaliczenie ustne
Raport z obserwacji

K_02 praca w grupach w 
różnych rolach

Obserwacja
Zaliczenie ustne

Raport z 
obserwacji

VI. Kryteria oceny, uwagi:
1. Obecność [10%].
2. Przygotowanie się i aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach [45%].
3. Indywidualny lub zespołowy projekt [45%].

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. Tomasz Goban-Klas, Pokolenie sms-u w rozwiniętym społeczeństwie informacyjnym, Lublin 
2003.
2. Tomasz Goban-Klas, Piotr Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, 
wyzwania, Kraków 1999.
3. Karol Jakubowicz, Polityka medialna a media elektroniczne, Warszawa 2008.
4. Leszek Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca
Wskazana po ustaleniu zakresu projektu


