
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Pamięć kulturowa i regionalna 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Cultural and regional memory 

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 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 Podstawowy zakres informacji z zakresu przedmiotu: wiedza o kulturze. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Celem zajęć jest wprowadzenie studenta w zagadnienia związane z pojęciami pamięci kulturowej 
      oraz pamięci regionalnej.  

C2. Wskazanie najważniejszych aspektów związanych z funkcjonowaniem polityki pamięci      
       kulturowej oraz historycznej. 
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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 konstytutywne zasady komunikacji 
międzykulturowej, a także międzypokoleniowej umożliwiającej 
wykonanie określonych działań dotyczących tzw. zachowania 
pamięci społecznej czy regionalnej; 

K_W03 

W_02 Student zna i rozumie potrzebę dobrego wykorzystania 
przekazu medialnego w budowaniu pamięci kulturowej oraz 
regionalnej w określonych grupach narodowych czy etnicznych; 

K_W06 

W_03 Student zna podstawowe terminy przynależne do obszaru 
wiedzy z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz prasowego 
związane z przestrzenią jego działalności planowanego zawodu, 
jaki będzie wykonywał. 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi ocenić znaczenie pamięci kulturowej i 
regionalnej, ocenić ich wpływ na funkcjonowanie 
współczesnego świata i opisać ich funkcjonowanie w 
odniesieniu do różnych dyscyplin humanistycznych; 

K_U02 

U_02 Student potrafi korzystać z nabytej wiedzy, zna narzędzia, które 
pomagają organizować i inspirować proces samouczenia się 
oraz uczenia się innych osób; 

K_U07 

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

K_U08 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Pamięć kulturowa (definicja, redefinicja, formy i przemiany) 
2. Pamięć regionalna – wyzwanie współczesności? 
3. Pamięć społeczna a „zapomnienie” (Golka) 
4. Muzeum tradycyjne a muzeum wirtualne – formy pamięci, konstrukcja przekazu w 

cyberprzestrzeni 
5. E-dziedzictwo? 
6. Komiks jako forma pamięci historycznej, regionalnej i kulturowej? 
7. Miejsca pamięci 

 

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 Karta pracy Wydruk 

W_02 Praca z tekstem Karta pracy wydruk 

W_03 Praca z tekstem Karta pracy Wydruk 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda projektu projekt Karta oceny projektu 

U_02 Metoda projektu projekt Karta oceny projektu 
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U_03 Metoda projektu projekt Karta oceny projektu 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

70%   projekt (oceniony co najmniej na ocenę pozytywną) 

30%  karta pracy z tekstem (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 
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