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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Media społecznościowe – sieci społecznościowe
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social media - social networks
Kierunek studiów humanistyka cyfrowa
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
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

wykład 2
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty 30 II
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Korzystanie z mediów społecznościowych

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Zapoznanie się ze specyfiką mediów społecznościowych, głównymi pojęciami i najważniejszymi 
sieciami społecznościowymi;
C2. Zdobycie podstawowych umiejętności wykorzystania mediów społecznościowych w celach 
zawodowych, edukacyjnych i badawczych
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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 Student  zna i rozumie zasady dobrej komunikacji, 

wykorzystując przy tym nowoczesne media
K_W02

W_02 Student zna i rozumie rolę nowych mediów i ich niebagatelne 
znaczenie w kulturze

K_W06

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi przygotować poprawne pod względem 

językowo-stylistycznym wypowiedzi sieciowe wykorzystywać  
programy komputerowe na potrzeby nauki

K_U03

U_02 Student potrafi prowadzić debatę oraz rozmawiać na 
różnorodne tematy (w tym specjalistyczne) 
z profesjonalistami i niefachowymi odbiorcami

K_U04

U_03 Student potrafi podejmować prace indywidualne i inicjować 
zadania zespołowe

K_U05

U_04 Student potrafi zastosować odpowiednie technologie 
informatyczne w zakresie zdobywania informacji

K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania 

zawodowych problemów 
K_K02

K_02 Student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w 
działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Polski

K_K05

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Nowe media a media społecznościowe. Wprowadzenie
2. Geneza mediów społecznościowych
3. Główne pojęcia mediów społecznościowych
4. Najważniejsze media społecznościowe
5. Jak korzystać z mediów społecznościowych 

a. do celów społecznych?
b. w celach biznesowych?
c. w celach badawczych?
d. w celach edukacyjnych?

6. Tworzenie projektów w mediach społecznościowych
7. Opracowanie strategii obecności w mediach społecznościowych
8. Przygotowanie harmonogramu treści do mediów społecznościowych
9. Skuteczne i efektywne sieci społecznościowe

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji
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efektu (lista wyboru) (lista wyboru) (lista wyboru)

WIEDZA
W_01 wykład konwersatoryjny kolokwium sprawdzone i ocenione 

kolokwium
W_02 wykład konwersatoryjny kolokwium sprawdzone i ocenione 

kolokwium
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 metoda projektu projekt oceniony plik z projektem
U_02 metoda projektu projekt oceniony plik z projektem
U_03 metoda projektu projekt oceniony plik z projektem
U_04 metoda projektu projekt oceniony plik z projektem
U_05 metoda projektu projekt oceniony plik z projektem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 praca w grupie obserwacja protokół z obserwacji
K_02 praca w grupie obserwacja protokół z obserwacji

VI. Kryteria oceny, wagi…
60% - realizacja zadań wynikających z podziału zadań w grupie w ramach zleconych 
projektów;
40% - aktywny udział w rozwiązywaniu zadanych problemów i zadań;

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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