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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Czytanie filmu 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading of the movie 

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 Lech Giemza 
 

 

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 Student zna podstawowe terminy związane z filmoznawstwem, ma 
podstawowe umiejętności dotyczące analizy i interpretacji tekstów kultury. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Student zna podstawowe elementy języka filmowego, potrafi je wskazać w konkretnym dziele,  
       potrafi dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła filmowego.  

 

  



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

 

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 podstawy metodologii filmoznawstwa, potrafi z niej 
korzystać.  

K_W01 

W_02 Student rozumie umiejscowienie filmu wśród innych tekstów 
kultury. 

K_W06 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wykorzystać język opisu filmu do 
przeprowadzenia debaty, potrafi kompetentnie i rzeczowo 
artykułować swoje oceny. 

K_U04 

U_02 Student potrafi korzystać z internetu jako źródła 
samokształcenia, zna narzędzia, które pomagają organizować i 
inspirować proces uczenia się innych osób. 

K_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do samodzielnego formułowania 
problemów z dziedziny filmoznawstwa i szukania dostępnej 
wiedzy w celu ich rozwiązania. 

K_K02 

K_02 Student uzmysławia sobie wpływ sztuki filmowej na 
kształtowanie postaw społecznych i wspólnotowych, potrafi na 
ten temat kompetentnie się wypowiadać. 

K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Co to jest film?  
2. Elementy historii filmu.  
3. Montaż, jego rodzaje i znaczenie w filmie.  
4. Odmiany filmu.  
5. Gatunki filmowe.  
6. Język obrazu filmowego.  
7. Film dokumentalny – specyfika.  
8. Film animowany – specyfika.  
9. Aktor i jego rola w filmie.  
10. ujęcia filmowe.  
11. Dźwięk i muzyka w filmie. 

 

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 dzieła sztuki Referat  Wydruk 

W_02 Analiza dzieła sztuki Referat Wydruk 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych 

Oceniony tekst pracy 
pisemnej 

U_02 Analiza tekstu Sprawdzenie umiejętności Oceniony tekst pracy 
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praktycznych pisemnej 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Raport z obserwacji 

K_02 Dyskusja Obserwacja  Raport z obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

 

Podstawą oceny jest 

40% aktywność na zajęciach  

20% ocena z referatu (ocenionego co najmniej na ocenę pozytywną) 

40% praca pisemna (oceniona 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 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Marek Hendrykowski, Semiotyka ruchomych obrazów, Poznań 2014. 
2. Filmoznawstwo, film, telewizja, red. J. Trzynadlowski, Wrocław 1992. 

Literatura uzupełniająca 

1. Marek Hendrykowski, Drugie wejrzenie, analizy i interpretacje, Poznań 2018. 
2. Elżbieta Ostrowska, Przestrzeń filmowa, Kraków 2000. 

 

 


