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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Narzędzia humanisty w świecie cyfrowym
Nazwa przedmiotu w języku angielskim The humanist tools in the digital world
Kierunek studiów humanistyka cyfrowa
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień, magisterskie
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Agnieszka Karczewska 

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 15 2 1
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne brak

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do stosowania narzędzi technologii informacyjnej w
procesie realizacji badań właściwych danej dziedzinie naukowej.
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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 metodologię i humanistyki cyfrowej K_W01
W_02 Student zna zasady analizy, raportowania i prezentowania 

wyników badań humanistyki cyfrowej 
K_W02

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student analizuje działanie narzędzi cyfrowych K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student ocenia przydatność narzędzi cyfrowych w projektach 

badawczych z różnych dziedzin nauki zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej 

K_K01
K _K04
K_K05

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Metodologia nauką o metodach badań naukowych.
2. Narzędzia cyfrowe w literaturoznawstwie.
3. Narzędzia cyfrowe w językoznawstwie.
4. Narzędzia cyfrowe w naukach o historii i sztuce.
5. Interdyscyplinarne narzędzia cyfrowe

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 Wykład konwencjonalny Kolokwium Ocenione kolokwium 

zaliczeniowe
W_02 Wykład problemowy Kolokwium Ocenione kolokwium 

zaliczeniowe
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Wykład konwersatoryjny Kolokwium Ocenione kolokwium 
zaliczeniowe

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Wykład konwersatoryjny Kolokwium  Ocenione kolokwium 

zaliczeniowe

VI. Kryteria oceny, wagi

40% - obecność na zajęciach (możliwa jedna nieusprawiedliwiona nieobecność; każda kolejna obniża 
ocenę o 0,5 stopnia);
60% - kolokwium (ocenione co najmniej na ocenę pozytywną)
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VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 15

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15
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