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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Konwencje i kreacje medialne
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Media conventions and creations
Kierunek studiów humanistyka cyfrowa 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień, magisterskie
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina nauki o komunikacji społecznej i mediach
Język wykładowy polski 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Aneta Wójciszyn-Wasil 

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

2

konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty 30 I
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Brak

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Zapoznanie z podstawowymi mechanizmami konstruowania przekazu medialnego  
C2. Zdobycie podstawowych umiejętności tworzenia treści medialnych 
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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 Zna zasady skutecznej komunikacji medialnej, wybrane 

gatunki/ formaty/konwencje przekazu oraz specyfikę języka 
mediów

K_W02

W_02 Zna wybrane zasady funkcjonowania mediów oraz ich 
znaczenie w kulturze 

K_W06

UMIEJĘTNOŚCI
U_02 Potrafi użyć narzędzi cyfrowych do opracowania wybranych 

treści medialnych, zebrać i wyselekcjonować informacje z 
różnych dziedzin, ocenić ich wiarygodność

K_U02, K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Jest gotów do samodzielnej, pogłębionej oceny treści 

medialnych 
K_K02

K_02 Jest gotów do realizacji (w wybranych aspektach) 
kreatywnych, autorskich działań upowszechniających kulturę 
oraz podejmowania odpowiedzialności za realizowany projekt 

K_K05, K_K04

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Rodzaje przekazów medialnych: informacyjny, rozrywkowy, artystyczny, edukacyjny; 
2. Formaty/gatunki/narracje;
3. Interakcje w mediach;
4. Zasady atrakcyjności przekazu medialnego a wiarygodność treści; 
5. Etapy tworzenia materiału medialnego: od sformułowania tematu do konfrontacji z 

publicznością; 
6. Pragmatyka wypowiedzi medialnej w wybranych formach gatunkowych.

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 tekstu/materiału 

medialnego
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Raport z obserwacji

W_02 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

karta oceny ćwiczeń

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Praca praktyczna 

(learning by doing)
Realizacja projektu 
medialnego 

Karta oceny projektu 

U_02 Praca praktyczna
(learning by doing)

Realizacja projektu Karta oceny projektu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja Obserwacja Karta oceny pracy 

podczas zajęć 
K_02 Praca praktyczna Realizacja projektu Karta oceny pracy 
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(learning by doing) medialnego 

VI. Kryteria oceny, wagi

60% praca praktyczna (oceniona co najmniej na ocenę pozytywną)

              20% jakość uczestnictwa w dyskusji podczas zajęć 

20% zadania realizowane na zajęciach warsztatowych w formie rozliczenia (ocenione co 
najmniej na ocenę pozytywną)

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30
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