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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Warsztaty audialne 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Audio workshops 
Kierunek studiów humanistyka cyfrowa
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia, 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 II
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Brak

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Zapoznanie ze specyfiką produkcji audialnej 
C2. Zdobycie podstawowych umiejętności rejestracji i edycji dźwięku
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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 produkcji materiałów audialnych dla różnorodnych 

grup odbiorców
K_W06 K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Potrafi zarejestrować materiał audialny i opracować go w 

programie komputerowym 
K_U03

U_02 Potrafi ocenić produkt audialny, zaprojektować możliwości 
udoskonalenia go, także poprzez rozwój własnych kompetencji

K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Jest gotów samodzielnie lub z pomocą eksperta rozwiązywać 

problemy związane z kolejnymi etapami produkcji audialnej 
K_K02

K_02 Jest gotów do podejmowania odpowiedzialności za własny 
produkt dźwiękowy oraz za osoby uczestniczące w nagraniach

K_K04

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

Rodzaje produktów audialnych, m.in.: audiobooki, podcasty, słuchowiska, reportaże;
Audiosfera: dźwięki, ich charakterystyka i znaczenie, 
Zasady nagrań plenerowych i studyjnych, aranżowanie pleneru akustycznego
Technika montażu 
Kompozycja nagrań, budowanie znaczenia 
Wybrane przykłady sztuki dźwiękowej 

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 Elementy wykładu 

konwersatoryjnego 
Analiza materiałów 
audialnych

Obserwacja Karta oceny pracy 
podczas zajęć

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Praca praktyczna 

(learning by doing)
Praca audialna Karta oceny pracy /plik z 

nagraniem
U_02 Dyskusja Obserwacja Karta oceny pracy 

podczas zajęć
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 Praca praktyczna
(learning by doing)

Praca audialna  Karta oceny pracy /plik z 
nagraniem

K_02 Praca praktyczna
(learning by doing)

Praca audialna Karta oceny pracy /plik z 
nagraniem

VI. Kryteria oceny, wagi 
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60% praca audialna (autorski projekt dźwiękowy, oceniony 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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