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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Blogosfera 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Blogosphere 

Kierunek studiów  Humanistyka cyfrowa 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia, magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna ks. dr Grzegorz Głąb 

 

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 Podstawowa znajomość technik informatycznych 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Przygotowanie studentów do korzystania z najnowszych technologii multimedialnych i  
       hipermedialnych w kulturze. 

C2. Wiedza o funkcjonowaniu nowoczesnych stron i portali internetowych (ze szczególnym  
       naciskiem na blog). 

C3. Praktyczna znajomość specjalistycznych oprogramowań służących do innowacyjnego  
       prowadzenia bloga w oparciu o zaawansowane produkcje multimedialne.  

C4. Umiejętność kreowania własnego wizerunku w Internecie.  

C5. Sprawność w wykorzystywaniu bloga do prezentacji i popularyzacji treści humanistycznych.   
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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 używa poprawnej terminologii w procesie typologizacji 
mediów: media tradycyjne, media nowoczesne, nowe media i e-
gatunki. 

K_W02 

W_02 Student zna podstawowe zasady komunikacji 
międzypokoleniowej i międzykulturowej. 

K_W03 

W_03 Student potrafi rozpoznawać przemiany w mediach oraz 
doceniać ich rolę w procesie formowania kultury. 

K_W06 

   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi w sposób właściwy korzytać z zasobów 
sieciowych oraz wykorzystywać je w przestrzeni aktywności 
naukowej i popularnonaukowej. 

K_U03 

U_02 W pracach zespołowych oraz inicjatywach indywidualnych 
student potrafi przejmować na siebie odpowiedzialność lidera.  

K_U05 

U_03 Student posiada umiejętność biegłego stosowania 
zaawansowanych technologii informatycznych o pozyskiwania i 
przetwarzania danych cyfrowych w dziedzinie humanistyki. 

K_U08 

   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania 
problemów edukacyjnych i naukowych bądź korzystania z opinii 
ekspertów.  

K_K02 

K_02 Student ma świadomość odpowiedzialności za jakość 
wykonywanej pracy oraz jej znaczenie dla rozwoju badań 
humanistycznych. 

K_K04 

K_03 Student jest gotowy do kreatywnych eksploracji w dziedzinie 
upowszechniania humanistyki w mediach cyfrowych.  

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Przegląd form prezentacji treści w Internecie: forum, blog, CMS. 
2. Analiza współczesnych blogów literackich.  
3. Rola blogów literackich we współczesnej krytyce literackiej.  
4. Zasady tworzenia bloga i jego popularyzacji w przestrzeni wirtualnej.   
5. Prezentacja oprogramowań wykorzystywanych do ochrony danych w Internecie.  
6. Podstawy cyfrowego przetwarzania danych i systemów e-lerningowych. 

 

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 Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 

W_02 Praca pod kierunkiem Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 
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W_03 Praca pod kierunkiem Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 

U_02 Ćwiczenia praktyczne Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 

U_03 Ćwiczenia praktyczne Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach Prezentacja Karta oceny prezentacji 

K_02 Praca w grupach Prezentacja Karta oceny prezentacji 

K_03 Praca w grupach Prezentacja Karta oceny prezentacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, uwagi… 

Warsztaty rozliczane w systemie punktowym obejmującym: obecność na zajęciach, aktywność na 

zajęciach, wykonanie i prezentację projektu zaliczeniowego (blog literacki): 

30% - obecność na zajęciach 

20% - aktywność na zajęciach 

50% - wykonanie i prezentacja projektu zaliczeniowego (ocenionegp co najmniej na ocenę 

pozytywną) 

Ocena niedostateczna 

1. Student nie przedstawił prezentacji zaliczeniowej.  

2. Student nie opanował materiału dydaktycznego nawet w stopniu podstawowym. 

3. Student nie posiada podstawowej znajomości technik informatycznych.  

4. Student nie potrafi korzystać z zasobów sieciowych. 

5. Wykazuje się nadmierną ilością nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach. 

 

Ocena dostateczna 

1. Student tylko w niewielkim stopniu potrafi korzystać samodzielnie z najnowszych technologii 

multimedialnych i hipermedialnych w kulturze.  

2. Student posiada podstawową wiedzę na temat nowoczesnych blogów i portali internetowych. 

3. Student wykazuje trudności w samodzielnym prowadzeniu bloga literackiego. 

4. Student potrafi założyć blog literacki. 

5. Student nie wykazuje się systematycznym uczestnictwem w zajęciach. 

 

Ocena dobra 

1. Student potrafi korzystać samodzielnie bądź z pomocą eksperta z najnowszych technologii 

multimedialnych i hipermedialnych w kulturze.  

2. Student posiada podstawową wiedzę na temat nowoczesnych blogów i portali internetowych. 

3. Student posiada umiejętność założenia i prowadzenia bloga literackiego w oparciu o najnowsze 

technologie multimedialne.  
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4. Student jest autorem oryginalnych form prezentacji treści humanistycznych w Sieci (prezentacja 

bloga). 

5. Student wykazuje się systematycznym uczestnictwem w zajęciach 

 

Ocena bardzo dobra 

1. Student potrafi korzystać samodzielnie z najnowszych technologii multimedialnych i 

hipermedialnych w kulturze.  

2. Student ma gruntowną wiedzę na temat nowoczesnych blogów i portali internetowych. 

3. Student posiada umiejętność założenia i prowadzenia bloga literackiego w oparciu o najnowsze 

technologie multimedialne.  

4. Student jest autorem oryginalnych form prezentacji treści humanistycznych w Sieci (prezentacja 

bloga). 

5. Student systematycznie uczestniczy w zajęciach i bierze w nich aktywny udział. 

 

 

I. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

II. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Bereźnicki F., Dydaktyka ogólna w zarysie, Szczecin 1987. 
2. Bereźnicki F., Podstawy kształcenia ogólnego, Kraków 2011. 
3. Hoffman P.E., Internet, Warszawa 1995. 
4. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987. 
5. Siuda P., (Nie) bój się bloga! Jak wykorzystywać blog w edukacji?, Gdańsk 2013. 

Literatura uzupełniająca 

1. Polcyn-Matuszewska Sylwia Maria, Nowe wykorzystanie blogów internetowych. Ewolucja w stronę 
funkcji dydaktycznej, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2014, nr 2, s. 207-220. 
2. Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń 2008. 

 

 


