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PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU: 

 

KOMUNIKACJA EUROPEJSKA 

 

 

SPIS TREŚCI:  
 

1. Informacje podstawowe, 

2. Plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej, 

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów, 

4. Tabela weryfikująca realizację efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów przez 

poszczególne moduły zajęć – tabela pokrycia, 

5. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: 

6. Opisy modułów zajęć (sylabusy). 

 

 

 

1. Informacje podstawowe: 

 

Nazwa kierunku studiów Komunikacja europejska 

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

Forma studiów studia stacjonarne 

Liczba semestrów 6 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia 
180 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta licencjat 

 

 

 

2. Plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr …/2017/2018 

 Senatu UAM z dnia 18 grudnia 2017 r. 

 



Wykład Warsztaty Ćwiczenia

1. BHP 4 zal 0

2. Edukacje informacyjne i źródłowe 4 zal 0

3. Wychowanie fizyczne 30 zal 0

4. Wprowadzenie do filozofii 30 egz 2

5. Warsztat z edytorstwa 30 zal/o 3

6. Komunikacja międzykulturowa i podstawy komunikacji społecznej 15 zal/o 1

7. Wstęp do nauk o komunikowaniu 15 egz 2

8. Wstęp do nauk o komunikowaniu 15 zal/o 1

9. Teorie kultury 15 zal/o 1

10. Visual culture 30 zal/o 1

11. Visual culture
30

egz 3

12. Kultura i etyka komunikacji 15 zal/o 1

13. Interpretacja tekstu popkultury 15 zal/o 4

14. Język i kultura antyczna 30 zal/o 2

15. Semiotyka komunikacji 15 zal/o 2

16. Wstęp do retoryki 15 zal/o 1

17. Nowa komunikacja medialna 30 zal/o 2

18. Moduł fakultatywny I "Korzenie" (1) 30 egz 2

19. Moduł fakultatywny I "Korzenie" (2) 30 egz 2

 Razem semestr I 173 75 150 5 egz 30

1. Technologie informacyjne 30 zal/o 1

2. Język obcy 30 zal/o 2

3. Warsztat z edytorstwa 30 zal/o 3

4. Język i kultura antyczna 30 zal/o 2

5. Wychowanie fizyczne 30 zal/o 0

Rok I Semestr I (kierunkowe)

Rok I Semestr II (kierunkowe)

Plan studiów

Studia pierwszego stopnia

Komunikacja europejska

                     1. Nazwa kierunku studiów: Komunikacja europejska

                     2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

                     3. Profil kształcenia: praktyczny

                     4. Forma studiów: studia stacjonarne

                     5. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta: licencjat

Lp. Nazwa modułu kształcenia

Formy zajęć
Forma 

zaliczenia
Punkty ECTS



6. Historia kultury europejskiej 30 egz 1

7. Historia kultury europejskiej 30 zal/o 3

8. Przygotowanie do praktyk 15 zal/o 1

9. Praktyki zawodowe 180 zal 6

 Razem semestr II 30 240 135 1 egz 19

 Razem rok I (tylko kierunkowe) 203 315 285 6 egz 49

1. Współpraca zagraniczna samorządu terytorialnego 15 zal/o 1

2. Historia dyplomacji 30 egz 3

3. Sztuka wystąpień publicznych i techniki autoprezentacji 20 zal/o 3

4. Savoir-vivre i etykieta językowa w dyplomacji publicznej 15 zal/o 1

5. Techniki negocjacyjne w dyplomacji publicznej 30 zal/o 3

Razem za semestr II (jest 30ects na semestr vide 11+19=30) 30 65 15 1 egz 11

Razem za rok I: Dyplomacja publiczna 233 380 300 7 egz 60

1. Erystyka 15 egz 2

2. Erystyka 15 zal/o 2

3. Stylistyka praktyczna 30 zal/o 3

4. Korespondencja oficialna 15 zal/o 1

5. Dzieje retoryki 30 egz 3

Razem za semestr II (jest 30ects na semestr vide 11+19=30) 45 60 0 2 egz 11

Razem za I rok: Retoryka stosowana 248 375 285 8 egz 60

1. Język obcy 30 zal/o 2

2. Europejska tradycja literacka 30 zal/o 1

3. Europejska tradycja literacka 30 egz 3

4. Europa dzisiaj 15 zal/o 1

5. Moduł fakultaywny VI "Warsztaty tematyczne" (1) 15 zal/o 3

6. Moduł fakultaywny VI "Warsztaty tematyczne" (2) 15 zal/o 3

7. Moduł fakultaywny VI "Warsztaty tematyczne" (3) 15 zal/o 3

 Razem semestr III (tylko kierunkowe) 45 45 60 1 egz 16

Rok II Semestr III (kierunkowe)

Specjalności Rok II Semestr III

Dyplomacja publiczna

Specialności Rok I Semestr II

Dyplomacja publiczna

Retoryka stosowana



1. Protokół dyplomatyczny 30 egz 2

2. Fundraising 30 zal/o 4

3. Język obcy jako dodatkowy 30 zal/o 2

4. Warsztat projektowy 30 zal/o 6

Razem 30 60 30 1 egz 14

Razem za semestr III: Dyplomacja publiczna 75 105 90 2 egz 30

1. Kultura języka 20 zal/o 1

2. Argumentacja retoryczna i topika 30 zal/o 4

3. Emisja głosu 5 zal/o 1

4. Warsztaty projektowe 30 zal/o 6

5. Język obcy jako dodatkowy 30 zal/o 2

Razem 0 60 55 0 egz 14

Razem za semestr III: Retoryka stosowana 45 105 115 1 egz 30

1. Język obcy 30 zal/o 2

2. Public relations w mediach społecznościowych 30 egz 2

3. Komunikacja w zarządzaniu projektami 15 zal/o 1

4. Moduł fakultatywny III "Compare your culture" (1) 30 zal/o 5

5. Moduł fakultatywny III "Compare your culture" (1) 30 zal/o 5

6. Praktyki studenckie 180 zal 6

Razem 0 255 60 1 egz 21

1. Służba publiczna wobec organizacji pozarządowej 15 zal/o 1

2. Język obcy jako dodatkowy 30 zal/o 2

3. Wolontariat w przestrzeni społecznej 15 zal/o 3

4. Dyplomacja publiczna a konflikty pamięci 30 zal/o 3

Razem 0 15 75 0 egz 9

Razem dla specialnośc Dyplomacja publiczna, IV semestr 0 270 135 1 egz 30

RAZEM dla specialności Dyplomacja publiczna II rok 75 375 225 3 egz 60

1. Analiza tekstu 30 zal/o 2

2. Trening interpersonalny 30 zal/o 2

Rok II Semestr IV (kierunkowe)

Dyplomacja publiczna

Retoryka stosowana

Specjalności Rok II Semestr IV

Retoryka stosowana



3. Język obcy jako dodatkowy 30 zal/o 2

4. Warsztat wystąpień publicznych 15 zal/o 3

Razem 0 75 30 0 egz 9

Razem dla specialnośc Retoryka stosowana, IV semestr 0 330 90 1 egz 30

RAZEM dla specialności Retoryka stosowana za II rok 45 435 205 2 egz 60

1. Język obcy 30 zal/o 2

1a. Egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego egz 2

2. Antropologia przestrzeni publicznej 30 zal/o 4

3. Translatorium językowe 30 zal/o 6

4. Moduł fakultatywny V "Regiony Europy" (1) 15 zal/o 1

5. Tutorial 30 zal/o 8

6. Seminarum licencjackie 15 zal/o 3

Razem 0 90 60 1 26

1. Zarządzanie informacją w dyplomacji publicznej 15 zal/o 1

2. Organizacje pozarządowe na arenie międzynarodowej 15 zal/o 1

3. Język angielski w organizacji 30 egz 2

Razem 0 0 60 1 egz 4

Razem za dyplomacja publiczna za semestr V 0 90 120 1 egz 30

1. Warsztaty kreatywnego pisania 30 zal/o 2

2. Nowoczesna i ponowoczesna retoryczność 15 egz 2

Razem 0 30 15 1 egz 4

Razem Retoryka stosowana za semestr V 0 120 75 1 egz 30

1. Moduł fakultatywny II "Mikrohistorie" (1) 15 zal/0 1

2. Moduł fakultatywny II "Mikrohistorie" (2) 15 zal/o 1

3. Moduł fakultatywny IV Laboratorium komunikacji cyfrowej (1) 30 zal/o 3

4. Moduł fakultatywny IV Laboratorium komunikacji cyfrowej (2) 30 zal/o 3

5. Moduł fakultatywny IV Laboratorium komunikacji cyfrowej (3) 30 zal/o 3

6. Moduł fakultatywny V "Regiony Europy" (2) 15 zal/o 1

7. Moduł fakultatywny V "Regiony Europy" (3) 15 zal/o 1

ROK III Semestr V (kierunkowe)

Specjalności III rok semestr V

Dyplomacja publiczna

Retoryka stosowana

Rok III Semestr VI (kierunkowe)



8. Seminarum licencjackie 15 egz 7

Razem 0 105 60 0 20

1. Etyka w dyplomacji publicznej 15 zal/o 1

2. Struktury samorządu terytorialnego 20 egz 2

3. Branding narodowy i regionalny 45 zal/o 5

4. Warsztat z dyplomatą 15 zal/o 2

Razem 0 60 35 1 egz 10

Razem za VI semestr Dyplomacja publiczna 0 165 95 2 egz 30

Razem Dyplomacja publiczna III rok 0 285 170 2 egz 60

1. Psychologia społeczna 30 zal/o 2

2. Retoryka w reklamie 15 zal/o 2

3. Techniki autoprezentacji 15 zal/o 2

4. Język angielski w public relations 30 egz 2

5. Copywriting 15 2

Razem 0 30 75 1 egz 10

Razem za VI semestr: Retoryka stosowana 0 135 135 1 egz 30

Razem Retoryka stosowana za III rok 0 255 210 2 egz 60

godz.
liczba 

egzaminów
ECTS ECTS praktycz.

RAZEM SUMA GODZIN I, II, III rok Komunikacja europejska 

specialność: Dyplomacja publiczna
2058 13 180 99

RAZEM SUMA GODZIN I, II, III rok Komunikacja europejska 

specialność: Retoryka stosowana
2058 13 180 96

Dyplomacja publiczna

Retoryka stosowana

Specjalności rok III semestr VI



 

 

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów: 

 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów 
168 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych 

lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów 

przypisanych do obszarów innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

- 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego 10 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych na kierunku 

studiów o profilu praktycznym 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Tabela weryfikująca realizację efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów przez 

poszczególne moduły zajęć – tabela pokrycia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.04_Tabela pokrycia

Kod 
przedmiot

u
Moduł K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_14 K_U15 K_U16 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09

TI Technologie informacyjne x x x

WDF Wprowadzenie do filozofii x x x x x x x x x

WET Warsztat edytora tekstu x x x x

KMKS
Komunikacja międzykulturowa  i 

podstawy komunikacji społecznej
x x x x x x x x x x x x x x x x x

WNKC Wstęp do nauk o komunikowaniu x x x x x x x x x x x x x x x

WNKW Wstęp do nauk o komunikowaniu x x x x x x x x x x x x x x x

PRMS
Public relations w mediach 

społecznościowych 
x x x x x x x x x x x

TKU Teorie kultury x x x x x x x x x x x

ETLW Europejska tradycja literacka x x x x x x x

ETLC Europejska tradycja literacka x x x x x x

VCUW Visual culture x x x x x x x x x x x x x

VCUC Visual culture x x x x x x x x x x x x x x x x x x

KEK Kultura i etyka komunikacji  x x x x x x x x x x x

ITP Interpretacja tekstu popkultury x x x x x x x x

JKA Język i kultura antyczna x x x x x x x x

SK  Semiotyka komunikacji x x x x x x x x x x x x x

APP Antropologia przestrzeni publicznej x x x x x x x x x x x

KZP
Komunikacja w zarządzaniu 

projektami
x x x x x x x x x x x

TJZ Translatorium językowe x x x x x x x x x

WR Wstęp do retoryki x x x x x x x

Moduł ogólny

Moduł kierunkowy

Strona 1



0.04_Tabela pokrycia

Kod 
przedmiot

u
Moduł K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_14 K_U15 K_U16 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09

HKEW Historia kultury europejskiej x x x x x x x x x x x

HKEC Historia kultury europejskiej x x x x x x x x x x x

NKM Nowa komunikacja medialna x x x x x x x x x x x x x

ERD Europa dzisiaj x x x x x x x x x

PF1 Moduł fakultatywny I "Korzenie" x x x x x x x x x

PF1 Moduł fakultatywny I "Korzenie" x x x x x x x x x x x x x

PF2 Moduł fakultatywny II "Mikrohistorie" x x x x x x x x x x x x x

PF2 Moduł fakultatywny II "Mikrohistorie" x x x x x x x x x x x x x

PF3
Moduł fakultatywny III "Compare 

your culture"
x x x x x x x x x x x x x x x x

PF3
Moduł fakultatywny III "Compare 

your culture"
x x x x x x x x x x x x x x x x

PF4
Moduł fakultatywny IV Laboratorium 

komunikacji cyfrowej
x x

PF4
Moduł fakultatywny IV Laboratorium 

komunikacji cyfrowej
x x x

PF4
Moduł fakultatywny IV Laboratorium 

komunikacji cyfrowej
x x x

PF4
Moduł fakultatywny IV Laboratorium 

komunikacji cyfrowej
x x x

PF5
Moduł fakultatywny V "Regiony 

Europy"
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

PF5
Moduł fakultatywny V "Regiony 

Europy"
x x x x x x x x x x x x x x x x

PF6
Moduł fakultaywny VI "Warsztaty 

tematyczne"
x x x x x x x x x x x x x x x x

PF6
Moduł fakultatywny VI "Warsztaty 

tematyczne"
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

PF6
Moduł fakultatywny VI "Warsztaty 

tematyczne"
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

TUT1 Tutorial x x x x x x x x x x x x x x x x x x

TUT2 Tutorial x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Moduł fakultetów 

Strona 2



0.04_Tabela pokrycia

Kod 
przedmiot

u
Moduł K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_14 K_U15 K_U16 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09

TUT3 Tutorial x x x x x x x x x x x

TUT4 Tutorial x x x x x x x x x x x x x x x x

EDP Etyka w dyplomacji publicznej x x x x x x

WZST
Współpraca zagraniczna 

samorządu terytorialnego 
x x x x x x x x x x

PDY Protokół dyplomatyczny x x x x x

HDY Historia dyplomacji x x x x x x x x x x x x x x x

SWPTA
Sztuka wystąpień publicznych i 

techniki autoprezentacji
x x x x x x

ZSV
Savoir-vivre i etykieta językowa w 

dyplomacji publicznej
x x x x x x x x x x x x x

SST Struktury samorządu terytorialnego x x x x x

TNDP
Techniki negocjacyjne w dyplomacji 

publicznej
x x x x x x x x x x x

ZIDP
Zarządzanie informacją w 

dyplomacji publicznej
x x x x x x x x x

SPOP
Służba publiczna wobec organizacji 

pozarządowych
x x x x x x

OPAM
Organizacje pozarządowe na arenie 

międzynarodowej
x x x x x x x x x x x x x x x

BNR Branding narodowy i regionalny x x x x x x x x x x x x x x

JAO Język angielski w organizacji x x x x x x x x x x x

FDG Fundraising x x x x x x x x x x

WPS
Wolontariat  w przestrzeni 

społecznej
x x x x x x x x x

WDY Warsztat z dyplomatą x x x x x x x x

JOD Język obcy jako dodatkowy x x x x x x x x x x x x

DPKP
Dyplomacja publiczna a konflikty 

pamięci
x x x x x x x x x x x x x x x

WPO Warsztat projektowy x x x x x x x x

Moduł Dyplomacja publiczna

Strona 3



0.04_Tabela pokrycia

Kod 
przedmiot

u
Moduł K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_14 K_U15 K_U16 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09

PDP
Przygotowanie do praktyk 

studenckich i doradztwo zawodowe
x x x x x x

PST Praktyki studenckie x x x x x x x x x x x

WKP Warsztaty kreatywnego pisania x x x x x x x x x

KJ Kultura języka x x x x x

ART Argumentacja retoryczna i topika x x x x x x x x x x x x x x

PSP Psychologia społeczna x x x x x x x x x x x

ERYW Erystyka x x x x x x x x x x x x x x x

ERYC Erystyka x x x x x x x x x x x x x

SPR Stylistyka praktyczna x x x x x x

EGL Emisja głosu x x x x

KOF Korespondencja oficjalna x x x v x x x

ATK Analiza tekstu x x x x x

TIT Trening interpersonalny x x x x x x x x x x

WWP Warsztat wystąpień publicznych x x x x x x x x x

DRT Dzieje retoryki x x x x x x x x

WPR Warsztaty projektowe x x x x x x x x x x x x x x x

NPR
Nowoczesna i ponowoczesna 

retoryczność
x x x x x x

RWR Retoryka w reklamie x x x x x x x x x

TAT Techniki autoprezentacji x x x x x x x x x

APR Angielski w public relations x x x x x x x x x x

Retoryka stosowana

Moduł praktyk

Strona 4



0.04_Tabela pokrycia

Kod 
przedmiot

u
Moduł K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_14 K_U15 K_U16 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09

JOD Język obcy jako dodatkowy x x x x x x x x x x x x x x

CPR Copywriting x x x x x x x x

SEM Seminarium x x x x x x x x x x x x

Moduł seminarium

Strona 5
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5. Wymiar, zasady i formę odbywania praktyk dla kierunku studiów komunikacja europejska o profilu 

praktycznym: 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa zasady organizowania, odbywania, nadzorowania i zaliczania studenckich praktyk 

zawodowych realizowanych w Instytucie Kultury Europejskiej na kierunku komunikacja europejska.  

§ 2 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) IKE UAM w Gnieźnie - Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

2) organizator praktyk - zakład pracy/instytucja, przyjmujący/a studenta na praktyki, 

3) pełnomocnik ds. praktyk studenckich - osoba powołana przez Dyrektora IKE UAM  

w Gnieźnie, która sprawuje nadzór nad realizacją studenckich praktyk zawodowych. 

§ 3 

Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku komunikacja europejska zobowiązani są do odbycia praktyki 

zawodowej zgodnie z planem studiów. 

 

Cel, program i czas trwania studenckiej praktyki zawodowej 
§ 4 

1. Celem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego oraz pozyskanie wiedzy  

i umiejętności praktycznych, niezbędnych do należytego wykonywania przez studenta przyszłych 

obowiązków zawodowych.  

2. Dla osiągnięcia tego celu służy realizacja programu praktyk właściwego dla danego kierunku studiów. 

3. Program praktyki jest realizowany w dwóch zakresach, związanych z właściwościami działalności 

instytucji, w której student odbywa praktykę:  

1) W zakresie organizacji student powinien:  

a) zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz 

z zakresem działania wskazanej jednostki organizacyjnej tej instytucji, 

b) zaznajomić się z przepisami regulującymi działanie instytucji, w jakiej odbywa praktykę,  

c) zapoznać się z zasadami przepływu informacji i dokumentacji,  

d) uczestniczyć w powierzonych czynnościach techniczno-organizacyjnych instytucji,  

w której odbywa praktykę, 

e) wykonywać inne powierzone zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio 

nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której 

student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.  

2) W zakresie merytorycznym student powinien:  

a) zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę,  

a w szczególności z przedmiotem działania wskazanej jednostki organizacyjnej tej instytucji,  

b) poznać praktyczne zastosowanie przepisów stanowiących podstawę podejmowanych w instytucji 

czynności,  

c) zapoznać się z metodyką czynności, podejmowanych przez instytucję, w której odbywa praktykę,  

d) wykonywać inne powierzone zadania merytoryczne, które zostały uznane przez osoby bezpośrednio 

nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której 

student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.  

Wskazane jest, aby w czasie praktyki student miał możliwość wykonywania wszelkich czynności 

przynależnych do poszczególnego stanowiska pracy oraz brał udział w różnych formach działalności danej 

jednostki (kulturalnej, organizacyjnej, marketingowej itp.), zgodnie ze szczegółowym planem zajęć i pod 

kierunkiem pracownika pełniącego funkcję opiekuna praktyki.  

Właściwa realizacja programu praktyk powinna umożliwić studentowi: 

a) wykorzystanie zdobytych na uczelni umiejętności organizacyjnych oraz kompetencji społecznych,  

b) rozwój kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, publicznej i masowej oraz komunikacji 

w organizacji, 

c) zdobycie umiejętności praktycznych związanych z diagnozowaniem barier i problemów 

komunikacyjnych oraz ich neutralizowaniem, 

d) zrozumienie znaczenia refleksji aksjologicznej dla kształtowania więzi społecznych, 

e) poznanie organizacji pracy opartej na hierarchicznym dialogu zawodowym (komunikacja pionowa) 

f) rozwój umiejętności społecznych związanych z dostosowywaniem się do obowiązujących w danej 

instytucji rygorów etykietalnych (dress code, etykieta językowa itp.) 

g) naukę funkcjonowania w zróżnicowanym środowisku zawodowym, 
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h) dokonanie szczegółowej samooceny i wyznaczenie kierunków jego dalszego rozwoju.  

Dodatkowym celem praktyki zawodowej może być zebranie – za zgodą instytucji przyjmującej – materiałów i 

danych przydatnych do realizacji założeń pracy badawczej, w tym pracy licencjackiej/magisterskiej. 

§ 5 

Czas trwania praktyk dla kierunku komunikacja europejska wynosi 360 godzin i trwa 3 miesiące. Studenta za 

zaliczenie praktyk otrzymuje 12 punktów ECTS. 

 

Organizacja i zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej 

§ 6 

1. Praktyka studencka jest realizowana na podstawie porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk 

zawodowych, zawieranego pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a podmiotem 

przyjmującym studenta na praktykę.  

2. Student ma obowiązek dostarczyć pełnomocnikowi ds. praktyk studenckich dwa wypełnione egzemplarze 

porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych, zaakceptowane przez podmiot, w 

którym praktyka ma być odbywana, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.  

3. Do odbycia praktyki student może przystąpić dopiero po podpisaniu porozumienia przez obie strony i 

wystawieniu przez pełnomocnika ds. praktyk studenckich skierowania na praktykę zawodową. 

§ 7 

1. Studenckie praktyki zawodowe mogą być odbywane w wybranym przez studenta zakładzie pracy, w kraju 

lub zagranicą, jeżeli profil działania tego zakładu umożliwia zrealizowanie celów zgodnych z programem 

praktyk dla danego kierunku studiów. 

2. O właściwości wybranego przez studenta organizatora praktyk decyduje pełnomocnik ds. praktyk 

studenckich. 

§ 8 

Realizacja praktyk nie powinna kolidować z zajęciami odbywanymi w IKE UAM  

w Gnieźnie. 

§ 9 

1. Student podejmujący praktykę musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres 

trwania praktyki. 

2. Dyrektor IKE UAM w Gnieźnie może określić zasady dofinansowywania praktyk  

w przypadku posiadania środków, które mogą być przeznaczone na ten cel.  

3. Studenckie praktyki zawodowe są nieodpłatne.  

§ 10 

1. Student w trakcie odbywania praktyk wykonuje zadania na rzecz ich organizatora, uzgodnione z opiekunem 

praktyk. 

2. Opiekuna praktyk wyznacza ich organizator.  

3. Student przebieg praktyk oraz zakres obowiązków, wykonywanych w trakcie ich realizacji,  dokumentuje w 

dzienniku praktyk studenckich. 

§ 11 

1. Zaliczenie studenckich praktyk zawodowych odbywa się na podstawie złożonych przez studenta: 

1) dziennika praktyk studenckich, 

2) karty praktyki. 

2. Dziennik praktyk studenckich i karta praktyki muszą zawierać podpis i pieczątkę imienną organizatora 

praktyk, który w ten sposób potwierdza fakt odbycia praktyki przez studenta. 

3. Student ma obowiązek złożyć pełnomocnikowi ds. praktyk studenckich dziennik praktyk studenckich i kartę 

praktyki w terminie wynikającym z planu studiów. 

4. Zaliczenia praktyk dokonuje pełnomocnik ds. praktyk studenckich w formie wpisu  

w indeksie.  

§ 12 

1. W związku z odbywaniem praktyk student ma prawo do: 

1) pomocy ze strony pełnomocnika ds. praktyk studenckich w sprawach dotyczących praktyk, 

2) realizowania programu praktyk w warunkach odpowiadających wymogom bezpieczeństwa i higieny. 

2. W związku z odbywaniem praktyk student ma obowiązek: 

1) sumiennie realizować program praktyk, respektując przy tym zasady obowiązujące  

w instytucji, do której został skierowany,  

2) systematycznie i rzetelnie prowadzić dziennik praktyk studenckich, 

3) informować pełnomocnika ds. praktyk studenckich o nieprawidłowościach, dostrzeżonych w trakcie 

realizacji praktyk, 

4) godnie reprezentować IKE UAM w Gnieźnie w instytucji, w której odbywana jest praktyka.   



 

 3 

§ 13 

1. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie: 

1) zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

2) uczestnictwa w stażach, 

3) wolontariatu w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, 

4) udziału w pracach obozu naukowego, jeśli program obozu odpowiada wymaganiom 

określonym w planie studiów dla danej praktyki. 

2. W celu zaliczenia praktyki w trybie określonym w § 13 ust. 1 pkt 1, student składa podanie do 

pełnomocnika ds. praktyk studenckich wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu wydanym przez zakład pracy. 

3. W celu zaliczenia praktyki w trybie określonym w § 13 ust. 1 pkt 2 student składa podanie do pełnomocnika 

ds. praktyk studenckich wraz z zaświadczeniem o odbyciu stażu wydanym przez dany zakład pracy lub 

instytucję. 

4. W celu zaliczenia praktyki w trybie określonym w § 13 ust. 1 pkt 3 student składa podanie do pełnomocnika 

ds. praktyk studenckich wraz z zaświadczeniem o odbyciu wolontariatu  wydanym przez instytucję 

publiczną lub organizację pozarządową. 

5. W celu zaliczenia praktyki w trybie określonym w § 13 ust. 1 pkt 4 student składa podanie do pełnomocnika 

ds. praktyk studenckich wraz z zaświadczeniem o udziale w obozie naukowym wydanym przez kierownika 

obozu. 

6. W przypadkach określonych w § 13 ust. 1 nie zawiera się porozumienia w sprawie organizacji studenckich 
praktyk zawodowych, nie są również wydawane dziennik praktyk studenckich i karta praktyki. 

7. Decyzję o zaliczeniu praktyk w trybie określonym w § 13 ust. 1 podejmuje pełnomocnik ds. praktyk 

studenckich.  

 

Nadzór nad realizacją studenckich praktyk zawodowych 
§ 14 

Nadzór nad realizacją studenckich praktyk zawodowych sprawuje pełnomocnik ds. praktyk studenckich 

powołany przez Dyrektora IKE UAM w Gnieźnie.   

§ 15 

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich: 

1) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zawiera porozumienie w sprawie organizacji studenckich 

praktyk zawodowych z podmiotem zapewniającym realizację programu praktyk, 

2) jest przełożonym studenta, który odbywa praktykę, 

3) podejmuje decyzje w sprawach związanych z realizacją postanowień niniejszego regulaminu,  

4) jest uprawniony do kontroli przebiegu praktyk, w zakresie ich zgodności z zawartym porozumieniem, 

programem praktyk oraz obowiązującymi w tym względzie przepisami, w szczególności niniejszym 

regulaminem, 

5) dokonuje zaliczenia studenckich praktyk zawodowych, 

6) prowadzi ewidencję zawartych porozumień w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych i 

innych dokumentów dotyczących praktyk. 

§ 16 

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich co do zasady nie pośredniczy w organizowaniu praktyk. 

 

Przepisy końcowe 

§ 17 

Wszelkie sprawy dotyczące studenckich praktyk zawodowych, które nie zostały objęte niniejszym 

regulaminem, będą rozpatrywane indywidualnie przez Dyrektora IKE UAM lub pełnomocnika ds. praktyk 

studenckich.  
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6. Opisy modułów zajęć (sylabusy). 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Język i kultura antyczna 

2. Kod modułu kształcenia: JKA 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  

4. Kierunek studiów: Komunikacja Europejska 

5. Poziom studiów: studia I stopnia 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: 1 i 2 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 60h 

9. Liczba punktów ECTS: 4 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr hab. Katarzyna Anna Kornacka-Sareło, kat.kor@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski/ łaciński 

 

II. Informacje szczegółowe: 
 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 
Celem nauczania jest opanowanie przez studentów podstaw gramatyki łacińskiej, poznanie 

najważniejszych sentencji łacińskich, uświadamianie związków kultury antycznej i języków klasycznych 

z językami współczesnymi. 

  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują): 
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu gramatyki polskiej, w stopniu przewidzianym przez 

podstawę programową poziomu szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów: 
 

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

JKA_01 Potrafi rozpoznawać formy gramatyczne w danym 

tekście łacińskim, wymienić typy deklinacji i koniugacji, 

rozróżniać typowe konstrukcje składniowe. 

K_W07; K_W08; K_U10; 

K_K01; K_K02 

JKA_02 Potrafi tłumaczyć na język polski pojedyncze zdania oraz 

proste teksty łacińskie: spreparowane, niekiedy 

oryginalne. 

K_W07; K_W08; K_U05; 

K_U10; K_K01; K_K02 

JKA_03 Potrafi przełożyć sentencje łacińskie na język polski, a 

także posługiwać się nimi w odpowiednich kontekstach 

wypowiedzeniowych. 

K_W03; K_W08; K_U05; 

K_U10; K_K01; K_K02 

JKA_04 Potrafi poprawnie stosować – w mowie oraz w piśmie – 

krótkie łacińskie sentencje i zwroty frazeologiczne. 

K_W08; K_W11; K_U10; 

K_K01; K_K02 
JKA_05 Potrafi dostrzegać związki języka łacińskiego z językami 

nowożytnymi. 

K_W08; K_U04; K_U05 

4. Treści kształcenia: 

Nazwa modułu kształcenia: Język i kultura antyczna 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Odmiana rzeczowników deklinacji I, II, III, IV, V. JKA_01; JKA_02; JKA_03; 

JKA_04; JKA_05 
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TK_02 

Odmiana czasowników koniugacji I, II, III, IV w czasie 

teraźniejszym (praesens), przeszłym niedokonanym 

(imperfectum) oraz przyszłym „pierwszym” (futurum 

primum); odmiana wybranych czasowników 

nieregularnych w powyższych czasach. 

JKA_01; JKA_02; JKA_03; 

JKA_04; JKA_05 

TK_03 
Zaimki: dzierżawcze, osobowe, wskazujące oraz ich 

odmiana przez przypadki.  
JKA_01; JKA_02; JKA_03; 

JKA_04; JKA_05 

TK_04 

Stopień równy, wyższy i najwyższy przymiotników 

łacińskich, odmieniających się według deklinacji I, II i 

III.  

JKA_01; JKA_02; JKA_03; 

JKA_04; JKA_05 

5. Zalecana literatura: 
O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, różne wydania; 

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, różne wydania; 

Wikarjak J., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, różne wydania; 

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2008. 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu:  

Nie przewiduje się. 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Materiały będa przekazywane w ramach zajęć. 

Z materiałami do ćwiczeń można zapoznać się w bibliotece Kolegium Europejskiego UAM. Ze względu na 

konieczność respektowania praw autorskich, osoba prowadząca zajęcia nie będzie mogła kopiować kolejnych stron 

podręcznika. W związku z powyższym studenci będą zobowiązani do zakupu podręcznika bądź wypożyczenia go 

z biblioteki.  

III. Informacje dodatkowe: 
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania: 

Nazwa modułu (przedmiotu): Język i kultura antyczna 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

TK_01, TK_02, 

TK_03, TK_04 

JKA_01; JKA_02; JKA_03; 

JKA_04; JKA_05 

Wykład podawczy: jego celem 

jest przekazywanie adekwatnej do 

efektów kształcenia wiedzy 

językowej, a także wiedzy na 

temat kultury duchowej 

starożytnej Grecji i Rzymu. 

Kolokwium ustne  

TK_02, TK_03 
JKA_01; JKA_02; JKA_03; 

JKA_04; JKA_05 

Lektura i analiza tekstów 

łacińskich.  

Ocena poprawności 

tłumaczenia krótkich 

tekstów i sentencji 

łacińskich 

TK_01, TK_02, 

TK_03, TK_04 

JKA_01; JKA_02; JKA_03; 

JKA_04; JKA_05 

Ćwiczenia polegające na 

deklinowaniu łacińskich form 

nominalnych oraz koniugowaniu 

łacińskich czasowników w czasie 

teraźniejszym, przeszłym 

niedokonanym i przyszłym 

„pierwszym”. 

Test pisemny z zakresu 

znajomości koniugacji 

oraz deklinacji 

łacińskich 

TK_02, TK_03 
JKA_01; JKA_02; JKA_03; 

JKA_04; JKA_05 

Ćwiczenia translacyjne, 

utrwalające znajomość 

najważniejszych zwrotów oraz 

sentencji łacińskich. 

Test pisemny: 

tłumaczenie na język 

polski sentencji 

łacińskich 
 
 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
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Nazwa przedmiotu: Język i kultura antyczna 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  60 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
40 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

10 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
110 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 4 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania: 

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Wprowadzenie do filozofii 

2. Kod modułu kształcenia: WDF 

3. Rodzaj modułu kształcenia: Moduł przedmiotów kierunkowych (MZDK_03) 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia I stopnia 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: 1 (zimowy) 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład 30 godz. 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Mieszko Ciesielski, doktor, mieszko@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 

- zapoznanie z najważniejszymi koncepcjami filozofii starożytnej i średniowiecznej;  

- zapoznanie z najważniejszymi koncepcjami filozofii nowożytnej i współczesnej; 

- nabycie umiejętności krytycznego myślenia. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

Student powinien znać podstawowe dziedziny filozofii i umieć wymienić kilku 

najważniejszych myślicieli-filozofów. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

WDF_01 
zna i potrafi się posługiwać terminologią języka 

filozoficznego, zwłaszcza w zakresie problematyki 

komunikacji międzyludzkiej 

K_W01 

WDF_02 
zna najważniejsze koncepcje filozoficzne z dziedziny 

ontologii, epistemologii i filozofii społecznej 

K_W02, K_W03 

WDF_03 
jest świadomy złożoności opisu otaczającej 

rzeczywistości 

K_W09, K_K03 

WDF_04 
potrafi stosować pojęcia i koncepcje filozoficzne do 

opisu sytuacji komunikacyjnej i relacji dialogicznych 

 K_W05, K_U03 

WDF_05 
ma świadomość potrzeby krytycznej refleksji nad 

warunkami skutecznej komunikacji i dialogu 

K_U08, K_K02 

 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Wprowadzenie do filozofii 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  
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TK_01 

Wprowadzenie w terminologię i problematykę 

filozoficzną, ze szczególnym uwzględnieniem 

problematyki komunikacji ludzkiej 

WDF_01; WDF_03 

TK_02 
Przybliżenie podstawowych zagadnień i koncepcji 

filozofii starożytnej i średniowiecznej 
WDF_01; WDF_02 

TK_03 
Przybliżenie podstawowych zagadnień i koncepcji 

filozofii nowożytnej i współczesnej 
WDF_01; WDF_02 

TK_04 

Przybliżenie problematyki sporu o status i miejsce 

filozofii wśród nauk i jej funkcji we współczesnym 

świecie 

WDF_01; WDF_04 

TK_05 

Przybliżenie funkcji merytorycznej krytyki i krytycznej 

refleksji w postępie poznawczym i skutecznej 

komunikacji 

WDF_03; WDF_04; 

WDF_05 

 

5. Zalecana literatura 

- G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t 1-5, Lublin 1999-2002. 

- W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t 1-3 (różne wydania). 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Materiały dostępne w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Wprowadzenie do filozofii 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

WDF_01  
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04 
1 F, P 

WDF_02 TK_02, TK_03 1 F, P 

WDF_03 TK_01, TK_05 1 F, P 

WDF_04 TK_04, TK_05 1 
F, P 

WDF_05 TK_05 1 
F, P 

 

1. Wykład zakończony dyskusją. 

 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do filozofii 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 
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- wykłady 30 - wykłady --- 

- ćwiczenia  --- - ćwiczenia  --- 

- konwersatorium  --- - konwersatorium --- 

- seminarium --- - seminarium --- 

- lektorat --- - lektorat --- 

- warsztaty projektowe  --- - warsztaty projektowe --- 

- zajęcia terenowe --- - zajęcia terenowe --- 

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
15 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów --- 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
--- 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
--- 

- udział w konsultacjach --- - udział w konsultacjach --- 

- czytanie wskazanej literatury --- - czytanie wskazanej literatury --- 

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
--- - przygotowanie projektu i dokumentacji --- 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
--- - przygotowanie referatu w formie prezentacji --- 

- przygotowanie pracy pisemnej --- - przygotowanie pracy pisemnej --- 

- zbieranie materiału --- - zbieranie materiału --- 

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

15 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
--- 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
60 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
--- 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS --- 

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Warsztat z edytorstwa 

2. Kod modułu kształcenia: WET 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: licencja (I stopień) 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: I-II 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 60h, warsztaty 

9. Liczba punktów ECTS: 6 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr Michał Duch, micgne@gmail.com 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 

Zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu edytorstwa. Wykształcenie umiejętności stosowania metod 

i technik edytorskich oraz ukształtowanie warsztatu edytorskiego.  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

Umiejętność pracy w zespole i znajomość gramatyki języka polskiego. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 

potwierdzeniu osiągnięcia efektów 

kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

WET_01 rozróżnić różne poziomy tekstologii; 

zlokalizować błędy w tekście; opisać 

elementy składowe książki; używać znaków 

korektorskich. 

K_W11; K_U10 

WET_02 sklasyfikować odmiany wydań; opracowuje 

komentarz edytorski;  

K_W11; K_U10 

WET_03 pracować w zespole zajmującym się 

edytorstwem  
K_W11; K_U10; K_U13; 

K_K05 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztat edytora tekstu 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

Wybór tematów do warsztatu projektowego, 

każdy student przygotowuje własny tekst, który 

później będzie redagowany na zajęciach 

wspólnie przez całą grupę. 

WET_03 

TK_02 
 

Metody i techniki edytorstwa. 
WET_01; WET_03; WET_03 

TK_03 
Elementy źródłoznawstwa. 

 
WET_01; WET_03; WET_03 

TK_04 Metody krytyki tekstu naukowego. WET_01; WET_03; WET_03 
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TK_05 
Warsztat pracy redaktora tekstów naukowych i 

popularnych. 
WET_01; WET_03; WET_03 

TK_06 
Struktura książek naukowych, 

popularnonaukowych i literackich. 
WET_01; WET_03; WET_03 

TK_07 Projektowanie struktury książek. WET_01; WET_03; WET_03 

TK_08 

Wspólne edytowanie, redagowanie, krytyka 

tekstów. Studenci wcielają się w rolę edytorów. 

Najlepsze tekst zostaną opublikowane w 

studenckim czasopiśmie SpIKEer. 

WET_01; WET_03; WET_03 

 

 

5. Zalecana literatura 

Długosz-Kędziora M., Wach M., Zarys edytorstwa, Sandomierz 1997. 

Dunin J., Wstęp do edytorstwa, Łódź 2005. 

Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. A. Birkenmajera i in., Wrocław 1971. 

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum. M. Kotwicki, 

P. Biłda, Gdańsk 2006. 

Forssman F., Willberg H. P., Pierwsza pomoc w typografii, Gdańsk 2008. 

Goliński Z., Edytorstwo – tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969. 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

 

W bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Warsztat edytora tekstu 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

WET_01 
TK_02; TK_03; TK_04; 

TK_05; TK_06; TK_07 
warsztat przy komputerze 

ocena pracy studentów 

na zajęciach 

WET _02 
TK_02; TK_03; TK_04; 

TK_05; TK_06; TK_07 
warsztat przy komputerze 

ocena pracy studentów 

na zajęciach 

WET _03 TK_01; TK_08 warsztat przy komputerze 
ocena pracy studentów 

na zajęciach 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Informatyka – Systemy zarządzania treścią (CMS) Joomla i Wordpress 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 
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- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  60 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
30 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 30 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
30 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej 30 - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
180 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 6 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

W ramach zajęć studenci przygotowują projekt autorski (tekst), który będzie realizowany na zajęciach, 

dodatkowo na każdych zajęciach studenci otrzymają przygotowane wcześniej przez wykładowcę teksty 

nad którymi pracują w trakcie zajęć.   

100% wykonanych zadań na punkty: ocena 5.0 

90-99% wykonanych zadań na punkty: ocena 4.5 

80-89% wykonanych zadań na punkty: ocena 4.0 

70-79% wykonanych zadań na punkty: ocena 3.5 

60%-69% wykonanych zadań na punkty: ocena 3.0 

 

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Komunikacja międzykulturowa  i podstawy komunikacji 

społecznej 

2. Kod modułu kształcenia: KMKS 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: I rok 

7. Semestr: zimowy 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 15 h 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr hab. Eliza Grzelak, kontakt@elizagrzelak.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 

 Zapoznanie z podstawowymi koncepcjami i problemami komunikacji kulturowej, oraz ich 

przedstawicielami 

 Analiza wpływu, jaki wywierają na komunikację kulturową procesy globalizacyjne    

 Zwrócenie uwagi na różnorodność kulturową i odmienność światopoglądową oraz ich wpływ na 

relacje międzygrupowe 

 Wskazanie problemów interpretacyjnych w analizie tekstów zróżnicowanych kulturowo 

 Nabycie umiejętności pracy w grupach wielokulturowych 

 Podniesienie kompetencji w zakresie diagnozowania barier komunikacyjnych 

  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

brak 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 

potwierdzeniu osiągnięcia efektów 

kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

KMKS_01 zrozumieć terminologię i założenia 

teoretyczne komunikacji kulturowej i 

komunikacji społecznej 

K_W02, K_W04, K_W06, 

K_U02, 

KMKS_02 zrozumieć zależności kulturowe w 

zróżnicowanym, globalnym świecie 

K_W07, K_W09, K_U04, 

K_K09 

KMKS_03 rozpoznać procesy stereotypizacji K_W09, K_U01, K_K02 

KMKS_04 interpretować zróżnicowane kulturowo 

teksty i znaki 

K_W11, K_U06, K_K06 

KMKS_05 pracować w instytucjach społecznych, 

szczególnie w środowisku 

zróżnicowanym kulturowo 

K_W12, K_U08, K_U13, 

K_K05, K_K09 
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Komunikacja międzykulturowa  i podstawy komunikacji społecznej 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Prezentacja podstawowych teorii z zakresu 

komunikacji międzykulturowej i społecznej 
KMKS_01 

TK_02 
Interpretacja różnorodnych funkcjonalnie 

tekstów kultury  
KMKS_04 

TK_03 
Wskazanie barier komunikacyjnych na 

granicy kultur 

KMKS_02, KMKS_03, 

KMKS_04, KMKS_05 

TK_04 
Omówienie genezy stereotypów oraz 

zjawisk ksenofobicznych 

KMKS_02, KMKS_03, 

KMKS_04 

TK_05 
Omówienie zasad komunikacji w 

organizacji mono- i wielokulturowej  

KMKS_02, KMKS_03, 

KMKS_04, KMKS_05 

 

5. Zalecana literatura 

 T.E. Hall, Poza kulturą, 2001. 

 T. Kroeber, Ishi- człowiek dwóch światów, 1978. 

 M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, 2015. 

 M.Golka, Kultura w przestrzeni globalnej, Poznań 2002.  

 Y.Winkin, Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych, Warszawa 2007.  

 B.Olivier, Nauki o komunikacji, Warszawa 2010.  

 K.Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji, Wrocław 2003.  

 W.J. Ong, Osoba – świadomość – komunikacja, Warszawa 2009.  

 Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, red. B. Dobek-Ostrowska, 

Wrocław 2001.  

 Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, Warszawa 

2000.  

 E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.       

 M. Golka, Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010.       

 W. Maalouf, Zabójcze tożsamości, Warszawa 2002. 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

W bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej oraz na stronie internetowej wykładowcy. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Komunikacja międzykulturowa  i podstawy komunikacji społecznej 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

KMKS_01 TK_01 1  F/P 

KMKS_02 TK_03, TK_04,TK_05  F/P 
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KMKS_03 TK_03, TK_04,TK_05 2 F/P 

KMKS_04 
TK_02, TK_03, 

TK_04,TK_05 
3 F/P 

KMKS_05 TK_03, TK_05 2 F/P 

1 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną 
2 - Wykład zakończony dyskusją 
3 - Wykład wraz z prezentacją materiałów multimedialnych opracowanych przez studenta 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa  i podstawy komunikacji społecznej 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady 15 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
5 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 2 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

13 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
45 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do nauk o komunikowaniu 

2. Kod modułu kształcenia: WNK 

3. Rodzaj modułu kształcenia: kierunkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: I rok 

7. Semestr: semestr zimowy 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15 W 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr hab. Eliza Grzelak, prof. UAM, kontakt@elizagrzelak.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 Zaprezentowanie narzędzi i technik wykorzystywanych we współczesnych  

przekazach polisemiotycznych 

 Zaprezentowanie zróżnicowania wewnętrznego procesów komunikacyjnych 

 Wskazanie rangi kontekstu kulturowego współczesnej komunikacji  

międzykulturowej 

 Zaprezentowanie podstawowych teorii na temat współczesnej komunikacji  

międzyludzkiej 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

brak 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 

potwierdzeniu osiągnięcia efektów 

kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

WNK_01 diagnozować wskazany przekaz, 

uwzględniając jego funkcjonalność 

K_W01, K_U07, K_U08, 

K_K02 

WNK_02 wskazać podstawowe teorie i 

rozwiązania metodologiczne z zakresu 

komunikacji międzyludzkiej i omówić je 

w kontekście interdyscyplinarnym 

K_W03, K_U02, 

WNK_03 poprawnie komunikować się na granicy 

kultur 

K_W07, K_W11, K_U01, 

K_K06, K_K09 

WNK_04 wskazać uwarunkowania etyczne 

komunikacji międzyludzkiej 

K_W05, K_U03, K_K08 

WNK_05 sprawnie wykorzystywać podstawowe 

strategie komunikacyjne 

K_W04, K_U01 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do nauk o komunikowaniu 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Wprowadzenie podstawowych teorii 

komunikacyjnych, uwzględniających 
WNK_01, WNK_02 
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zróżnicowanie wewnętrzne komunikacji 

międzyludzkiej 

TK_02 
Zaprezentowanie interdyscyplinarnej 

tradycji komunikacji międzyludzkiej  
WNK_02 

TK_03 

Analiza wybranych strategii 

komunikacyjnych i ich efektywności w 

określonych kontekstach kulturowych 

WNK_03, WNK_04, 

WNK_05, 

TK_04 
Prezentacja podstawowych teorii etycznych 

komunikacji międzyludzkiej 
WNK_04, 

TK_05 
Omówienie podstawowych kontekstów 

komunikacyjnych 
WNK_02, WNK_03, 

 

5. Zalecana literatura 

 K.Arcimowicz, Obraz przemocy w mediach. Prawda. Fałsz.  Stereotyp., Gdańsk 2003, 

 A.Batko, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Gliwice 2005, 

 A.Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa,Warszawa1998, 

 Manipulacja w języku, red.P.Krzyżanowski,P.Nowak,Lublin 2004, 

 A.Pitrus, Znaki na sprzedaż, Warszawa 2000, 

 Ch.Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Warszawa 2002, 

 M.Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańska, 2006, 

 Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. John Stewart, Warszawa 2000, 

 Em Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003. 

 T.Hall, Ukryty wymiar, Warszawa, 1976. 

 M.Golka , Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010. 

 W.Maalouf, Zabójcze tożsamości, Warszawa 2002. 

 G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2011. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

                Materiały i publikacje będą znajdowały się w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej   

                  UAM oraz na stronie wykładowcy. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Wstęp do nauk o komunikowaniu 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

WNK_01 TK_01 1,2  P/F 

WNK_02 TK_01, TK_02, TK_05 1,2 P 

WNK_03 TK_03 1,2 P 

WNK_04 TK_03, TK_04 1,2 P 

WNK_05 TK_03 1,2 P/F 

 

1 - Wykład interaktywny 

2 - Wykład ilustrowany przekazem multimedialnym 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauk o komunikowaniu 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady 15 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
5 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
5 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 2 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

15 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
52 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do nauk o komunikowaniu 

2. Kod modułu kształcenia: WNK 

3. Rodzaj modułu kształcenia: kierunkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: I rok 

7. Semestr: semestr zimowy 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15h, ćwiczenia 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Eliza Grzelak, dr hab., kontakt@elizagrzelak.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 Sprawne opanowanie wybranych narzędzi i technik wykorzystywanych we 

współczesnych przekazach polisemiotycznych 

 Umiejętne różnicowanie procesów komunikacyjnych 

 Wdrożenie zasad komunikacji interkulturowej 

 Zaprezentowanie podstawowych teorii komunikacyjnych 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) brak 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 

potwierdzeniu osiągnięcia efektów 

kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

WNK_01 sprawnie analizować wskazany przekaz, 

uwzględniając jego funkcjonalność 

K_W01, K_U07, K_U08, 

K_K02 

WNK_02 wykorzystywać podstawowe teorie i 

rozwiązania metodologiczne z zakresu 

komunikacji międzyludzkiej i omawiać 

je w kontekście interdyscyplinarnym 

K_W03, K_U02, 

WNK_03 poprawnie komunikować się na granicy 

kultur 

K_W07, K_W11, K_U01, 

K_K06, K_K09 

WNK_04 uwzględniać uwarunkowania etyczne 

komunikacji międzyludzkiej 

K_W05, K_U03, K_K08 

WNK_05 sprawnie wykorzystywać podstawowe 

strategie w komunikacji międzyludzkiej 

K_W04, K_U01 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do nauk o komunikowaniu 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

Wykorzystanie podstawowych teorii 

komunikacyjnych w przekazach, 

uwzględniających zróżnicowanie 

wewnętrzne komunikacji międzyludzkiej 

WNK_01, WNK_02 
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TK_02 

Wykorzystywanie zróżnicowanych 

metodologii w opisie komunikacji 

międzyludzkiej 

WNK_02 

TK_03 

Wdrażanie wybranych strategii 

komunikacyjnych i badanie ich 

efektywności w określonych kontekstach 

kulturowych 

WNK_03, WNK_04, 

WNK_05 

TK_04 
Komunikowanie się zgodnie z określonymi 

wymogami etycznymi 
WNK_04 

TK_05 
Analiza podstawowych kontekstów 

komunikacyjnych i ich aspekt teoretyczny 
WNK_02, WNK_03 

 

5. Zalecana literatura 

 K.Arcimowicz, Obraz przemocy w mediach. Prawda. Fałsz.  Stereotyp., Gdańsk 2003, 

A.Batko, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Gliwice 2005, 

A.Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa,Warszawa1998, 

Manipulacja w języku, red.P.Krzyżanowski,P.Nowak,Lublin 2004, 

A.Pitrus, Znaki na sprzedaż, Warszawa 2000, 

Ch.Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Warszawa 2002, 

M.Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006, 

Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. John Stewart, Warszawa 2000, 

Em Griffin , Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003, 

M. Davis, K. Paleg, P. Fanning, Jak usprawnić komunikatywność, Gliwice 2007, 

Marketing wartości społecznych, red.W.Dmochowski,Poznań 2003, 

A.Grybosiowa,Język wtopiony w rzeczywistość,Katowice 2003. 

T.Hall, Ukryty wymiar, Warszawa, 1976. 

M.Golka , Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010. 

W.Maalouf, Zabójcze tożsamości, Warszawa 2002. 

G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2011. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Materiały i publikacje będą znajdowały się w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Wstęp do nauk o komunikowaniu  

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

WNK_01 TK_01 1,2, 3,4,5 P, F 

WNK_02 TK_01, TK_02, TK_05 1,2, 4 P, F 

WNK_03 TK_03 2, 3,5 P, F 

WNK_04 TK_03, TK_04 1 P, F 

WNK_05 TK_03 2,3,4,5 P, F 
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1 - Dyskusja z moderatorem-prowadzący  

2 - Dyskusja  

3 - Praca w zespołach  

4 - Wykonanie zaleconych zadań i ich omówienie  

5 - Wykorzystanie prezentacji multimedialnej  

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauk o komunikowaniu  

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
15 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
10 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

5 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
55 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

 



1 
 

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Wychowanie fizyczne 

2. Kod modułu kształcenia: WF 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia stacjonarne, I stopień 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: I i II 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:ćwiczenia, 30h na semestr 

9. Liczba punktów ECTS: 0 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Fryderyk Musielak, dr, musf@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Usprawnienie studentów w zakresie ćwiczeń gimnastycznych i ogólnorozwojowych. Nabycie przez 

studentów wiedzy i kompetencji w zakresie wykonywania podstawowych elementów techniki i taktyki 

gier zespołowych. Zapoznanie studenta z historią i miejscem wybranych dyscyplin w ogólnym systemie 

działalności sportowej oraz podstawowymi terminami i pojęciami. Kształcenie i rozwijanie sprawności 

fizycznej i psychofizycznej. Zapoznanie z wieloma rodzajami gier stanowiących formy przyjemnego 

współzawodnictwa przy jednoczesnym rozwoju i doskonaleniu cech motorycznych, uczestnictwo we 

współzawodnictwie sportowym, odprężenie psychiczne, nabycie umiejętności radzenia ze stresem, 

doskonalenie umiejętności współpracy w zespole 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują): Brak wymagań wstępnych. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

WF_01 Zna ćwiczenia fizyczne korzystne i szkodliwe dla zdrowia, 

rozumie mechanizm przeciążenia i przetrenowania organizmu. 

K_U16 

WF_02 Potrafi dobrze funkcjonować, jako: organizator, animator, 

uczestnik i sędzia zawodów i imprez sportowo – 

rekreacyjnych, turniejów koszykarskich, siatkarskich oraz 

piłkarskich 

K_U13,; K_K05 

WF_03 Student podwyższa i doskonali własną sprawność fizyczną K_U16 

WF_04 Potrafi dobrze i w atrakcyjny sposób przeprowadzić rozruch i 

rozgrzewkę 

K_U16, K_K05 
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Wychowanie fizyczne 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Nauka różnych rodzajów ćwiczeń kształtujących, kształtowanie 

sprawności ogólnej poprzez ćwiczenia gimnastyczne. 
WF_01, WF_03, WF_04 

TK_02 Nauka ćwiczeń kształtujących z przyborami i współćwiczącym WF_01, WF_03, WF_04 

TK_03 Technika poruszania się po boisku. WF_02, WF_03 

TK_04 

Zespołowe gry sportowe: 

Piłka nożna – doskonalenie umiejętności (podania, przyjęcia, 

uderzenia, prowadzenie piłki) przez ćwiczenia indywidualne i 

zespołowe oraz gra. 

Koszykówka – doskonalenie umiejętności podstawowych 

(kozłowanie, podanie oburącz, rzut oburącz i z biegu) oraz 

nauczanie dodatkowych elementów (rzut z miejsca  

i wyskoku jednorącz, żonglerka piłką, rzuty  

i podania sytuacyjne, itp.) gra. 

Siatkówka – nauczanie prawidłowego wykonywania elementów 

podstawowych (odbicie oburącz górne i dolne) oraz elementów 

doskonalących grę(zagrywka tenisowa, zbicie  

w wyskoku, itp.)gra. 

WF_01, WF_02, WF_03 

TK_05 Przepisy, zasady sędziowania i protokołowania. WF_02 

 

5. Zalecana literatura 

Arlet T. „Koszykówka – podstawy techniki i taktyki gry”. Kraków, 2001. 

Bednarski L., Koźmin A., Mazur Z.,, Piłka nożna, Kraków, 2008. 

Bronikowski M. „Wychowanie fizyczne z elementami edukacji olimpijskiej”. Poznań, 2003. 

Chmura Jan Rozgrzewka. Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne. PZWL, 2013. 

Czkannikow N., 500 gier i zabaw – gry zabawy ruchowe, Warszawa 2003. 

Dudziński T. „Nauczanie podstaw techniki i taktyki koszykówki” – przewodnik do zajęć 

koszykówki ze studentami kierunku nauczycielskiego. AWF, Poznań, 2004. 

Grządziel G., Szade D. „Piłka siatkowa, technika, taktyka i elementy mini siatkówki.” AWF, 

Katowice, 2006. 

Klocek T., Szczepanik M. „Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego.” COS. 

Makaruk H. i wsp. [2008]: Intensywność i Czas Trwania Rozgrzewki a Wyniki testu 

Ergometrycznego 5x6 sekund u Młodych Lekkoatletów. Polish Journal of Sport and Tourism, 

Vol. 15, 9-16, Warszawa, 2003. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: Z materiałami do zajęć można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Wychowanie fizyczne 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

WF_01 TK_01, TK_02, TK_04 1, 2, 3 F 

WF_02 TK_03, TK_05 1, 2, 3 F 
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WF_03 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04 
1, 2, 3 F 

WF_04 TK_01, TK_02 3, 4 F 

1 - Metoda nauczania zadań ruchowych: syntetyczna, analityczna, mieszana, kompleksowa.  

2 - Metody realizacji zadań ruchowych: reproduktywne (odtwórcze), proaktywne (usamodzielniające), kreatywne 

(twórcze).  

3 - Metody przekazywania wiadomości: reproduktywne, proaktywne, kreatywne, prób i błędów.  

4 - Praca w grupie, objaśnienie, analiza przypadków, dyskusja, ćwiczenia praktyczne 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  30 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 0 Punkty ECTS  
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3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Teorie kultury 

2. Kod modułu kształcenia: TKU 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

6. Rok studiów: pierwszy 

7. Semestr: 1 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15 ćwiczenia 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Beata Frydryczak prof. UAM dr hab., beataf@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem zajęć jest przedstawienie głównych teorii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem 

teorii kultury współczesnej, idei nowoczesności i ponowoczesności, transformacji kultury i jej 

interpretacji.  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 

potwierdzeniu osiągnięcia efektów 

kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

TKU_01  

Zastosować we właściwym 

kontekście  terminologię i pojęcia 

używane w obszarze badań nad 

kulturą 

 

K_W02; K_W08, K_W09; 

K_U01; K_U6; K_U7 

K_K02, K_K03,  

TKU_02 

Wskazać w porządku historycznym 

rozwój podstawowych pojęć i 

zagadnień teoretycznego namysłu 

nad kulturą  

K_W02; K_W08, K_W09 

K_U01; K_U05; 

K_K02, K_K03, 

TKU_03 

Rozumieć i właściwie interpretować 

zjawiska zachodzące w sferze 

kultury, ze szczególnym 

uwzględnieniem kultury 

współczesnej i jej interpretacji  

K_W02; K_W08, K_W09; 

K_U01; K_U6; K_U7; 

K_K02, K_K03, 

TKU _04 

Zinterpretować we właściwym 

kontekście zjawiska kulturowe 

współkształtujące nowoczesność i 

ponowoczesność jako formacje 

kulturowe  

K_W04; K_U01;  K_U06; 

K_U7; 

K_K02, K_K03, 

TKU_05 
Wykorzystywać teorie oraz 

terminologię z zakresu teorii kultury 

K_W01; K_U3; K_U7; 

K_K02, K_K03, 
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do analiz procesów zachodzących w 

sferze kultury współczesnej 

 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Teorie kultury 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01  

Wprowadzenie podstawowej 

terminologii i źródeł refleksji nad 

kulturą;  przedstawienie specyfiki badań 

nad kulturą. 

TKU_01, TKU_03 

TK_02  

Przedstawienie najważniejszych 

koncepcji teoretycznych definiujących 

kulturę w porządku historycznym 

TKU_02; TKU _04 

TK_03 
Wprowadzenie podstawowych opozycji 

wobec kultury (cywilizacja, natura, etc.)  
TKU_01; TKU_02 

TK_04 

Przedstawienie najważniejszych 

koncepcji teoretycznych definiujących i 

interpretujących kulturę współczesną, w 

szczególności nowoczesność i 

ponowoczesność jako formacje 

kulturowe 

TKU _03; TKU _04; 

TKU _05  

TK_05 

Krytyka kultury współczesnej z 

perspektywy namysłu nad kulturą. 

Omówienie procesów  w obszarze 

kultury najnowszej (globalizacja, 

macdonaldyzacja) 

TKU _02; TKU_03;  

TKU _04; TKU _05  

 

5. Zalecana literatura 

Belting, H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2007. 

Bauman Z., Globalizacja, Warszawa 2000 

Certeau de, M., Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008. 

Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka. tłum. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2005, 

Wallis A. Obszar kulturowy, w: Socjologia przestrzeni, E. Grabska-Wallis, M. Ofierska (red.), 

Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.   

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: Biblioteka IKE 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Teorie kultury 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

FK_01 TK_01; TK_03 TK_05 1 F, P 
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FK _02 TK_02; TK_03; TK_05 2, 3 F, P 

FK _03 TK_01; TK_04; TK_05 2, 3 F, P 

FK _04 TK_02, TK_04; TK_05 2, 3 F, P 

FK _05 TK_04; TK_05 2, 3 F, P 

 

1_Wykład 

2_ćwiczenia 

3_dyskusja 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Teorie kultury 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
10 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

5 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  
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3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 



1 
 

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)   

 

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Visual culture 

2. Kod modułu kształcenia: VCUW 

3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska  

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: 1  

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: Wykład, 30h 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  prowadzących 

zajęcia: Dr Artur Kamczycki; arthkam@interia.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia:  

 

- zapoznanie z rysem historycznym i tendencjami w dziedzinie studiów nad kulturą wizualną  

- zapoznanie z metodologią badań nad kulturą wizualną 

             - zapoznanie z możliwościami wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności na rynku pracy.  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Nie obowiązują 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów Komunikacja europejska  

Symbol  

efektów  

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 

kształcenia  dla kierunku 

studiów 

VCUW_01  Ogólna orientacja w dziedzinie badań nad kulturą wizualną K_W01; K_U04; K_K06 

VCUW_02 

Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w celu 

poszerzania własnych horyzontów poznawczych w tym 

rozwój świadomości kulturowej 

K_W05; K_U01; K_U02; 

K_U05; K_K03; K_K06 

 

VCUW_03 

Umiejętności, wiedza i kompetencje w opisywaniu, 

przetwarzaniu i wyjaśnianiu złożonych kwestii z zakresu 

kultury wizualnej. 

K_W02; K_U04; K_U05; 

K_K03 

VCUW_04 
Umiejętność i kompetencje wykorzystania metodologii 

badań nad  kulturą wizualną.  

K_W02; K_W08; K_U01; 

K_U05; K_K06 

VCUW_05 Umiejętność przełożenia zdobytej wiedzy na rynku pracy.  

K_W03; K_W05; K_U01; 

K_U03; K_U06; K_K01; 

K_K05; K_K06;  

 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Visual culture 

Symbol treści kształcenia  Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów kształcenia 

modułu 

TK_01  
Wprowadzenie do głównych problemów 

teoretycznych kultury wizualnej.  
VCUW_01; VCUW_03;  

TK_02  
Omówienie metodologii badawczej kultury 

wizualnej. 
VCUW_04;  

TK_03  
Przedstawienie różnych nurtów i tendencji w 

badaniach nad kulturą wizualną. 
VCUW_01; VCUW_03 

TK_04 Przedstawienie kultury wizualnej jako  budulca VCUW_02; VCUW_03; 
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wartości kulturowych i humanistycznych.  VCUW_04 

TK_05 
Przedstawienie możliwości wykorzystania 

zdobytej wiedzy i umiejętności na rynku pracy.  
VCUW_04; VCUW_05 

 

5. Zalecana literatura  

Susie Hodge, Przewodnik po sztuce współczesnej, (tłum. D. Skalska-Stefańska) Warszawa 2014.  

Anna Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu, Warszawa 2010, Maria 

Hussakowska, Ewa M. Tatar (red.) Display. Strategie wystawiania, Kraków 2012,  

Whitney Chadwick, Kobiety, sztuka i społeczeństwo (tłum. E. Hornowska) Poznań 2015,  

Piotr Piotrowski, W cieniu Duchampa, Poznań 1996; Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki 

polskiej po 1945 roku, Poznań 1999.  

Andrzej Turowski, Budowniczowie Świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Kraków 

2000.  

Sasnal. Przewodnik Krytyki Politycznej, oprac. zbiorowe, Warszawa 2007.  

Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, wydanie I, Warszawa 1963. 

Ryszard Nycz (red.) Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1998, 

Ryszard Kluszczyński, Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 

1999.  

Roland Barthes, Światło obrazu, Warszawa 1996,  

 John Berger, Sposoby widzenia, Poznań 1997. 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.  

Podczas zajęć 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod oceniania  

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Visual culture 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć
 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia
 

VCU_01 TK_01; TK_03;  1,2,3,  F P  

VCU_02 TK_04 1,2,3, F P 

VCU_03 TK_01; TK_03; TK_04 1,2,3, F P 

VCU_04 TK_02; TK_04; TK_05 1,2,3, F P 

VCU_05 TK_05 1,2,3, F P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS): 1  

Nazwa przedmiotu: Visual culture 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady 30 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  
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- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
45 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

 

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Visual culture 

2. Kod modułu kształcenia: VCUC 

3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska  

5. Poziom studiów: I stopień  

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: 1 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: Ćwiczenia, 30 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  prowadzących 

zajęcia: dr Artur Kamczycki; arthkam@interia.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia:  

 

- zapoznanie z rysem historycznym i tendencjami w dziedzinie studiów nad kulturą wizualną,  

- zapoznanie z metodologią badań nad  kulturą wizualną, 

- zapoznanie z możliwościami wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności na rynku pracy. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) 

 

Nie obowiązują  

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów Komunikacja europejska 

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

VCUC_1 Posiada wszechstronną wiedzę i umiejętność rozpoznania 

różnych współczesnych zjawisk określanych mianem kultura 

wizualna  

K_W01; K_W05; K_U01; 

K_K01; K_K06; 

VCUC_2 
Posiada wszechstronną wiedzę na temat współczesnego tzw. 

dziedzictwa kultrowo-artystycznego Europy, jego 

fluktuacyjnego charakteru, źródeł i celów oraz umiejętność 

wykorzystania w dyskusjach i badaniach; zdobycie bazy 

terminologicznej przedmiotu 

K_W01; K_W03; K_U01; 

K_U02; K_K01; K_K06;  

 

VCUC_3 
Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w celu 

poszerzania własnych horyzontów poznawczych w tym rozwój 

świadomości humanistycznej. Znajomość metodologii w 

badaniach nad kulturą wizualną 

K_W02; K_W05; K_W11; 

K_U03; K_K02; 

VCUC_4 
Posiada umiejętność podjęcia krytyki artystyczno-politycznej, 

zrozumienie europejskiej tożsamości kulturowej i umiejętność 

podjęcia dyskusji i badań ( w tym rzeczowej argumentacji) nad 

kondycją współczesnej humanistyki; umiejętność 

problematyzacji zagadnienia 

K_W04; K_W06; K_U02; 

K_U04; K_K01; K_K02; 

K_K05; K_K08;  

VCUC_5 Posiada umiejętności, wiedzę i kompetencję w opisywaniu, 

przetwarzaniu i wyjaśnianiu złożonych kwestii obyczajowych, 

mentalnościowych, światopoglądowych itp.; umiejętność 

perspektywicznego spojrzenia na współczesną sztukę jako 

elementu kreacji kulturowo-politycznej oraz narzędzia 

edukacyjnego;  

umiejętność krytyki modułów kształcenia humanistyki a 

zwłaszcza sztuki.  

K_W07; K_W10; K_W12; 

K_U02; K_U03; K_U04; 

K_K03; K_K04; K_K08;  
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Visual culture  

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

Wprowadzenie do głównych problemów teoretycznych 

kultury artystycznej i sztuki współczesnej. 

 

VCUC_01; VCUC_02; 

TK_02 

Omówienie metodologii badawczej kultury 

artystycznej i sztuki współczesnej.  

 

VCUC_02; VCUC_03; 

VCUC_04; 

TK_03 
Przedstawienie różnych nurtów, tendencji, problemów 

i celów współczesnej kultury sztuki. 

VCUC_01; VCUC_02; 

 

TK_04 

Omówienie wpływu sztuki współczesnej na rozwój 

myślenia humanistycznego.    

Omówienie wyzwań, atutów i zagrożeń dla sztuki jako 

narzędzia kulturowo-politycznego i humanistycznego.  

Przedstawienie sztuki jako wartości samej w sobie (nie 

poddającej się weryfikacji według modułów 

kształcenia humanistyki).  

VCUC_02; VCUC_03; 

VCUC_04; VCUC_05; 

 

5. Zalecana literatura 

Susie Hodge, Przewodnik po sztuce współczesnej, (tłum. D. Skalska-Stefańska) Warszawa 2014.  

Anna Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu, Warszawa 2010, Maria 

Hussakowska, Ewa M. Tatar (red.) Display. Strategie wystawiania, Kraków 2012,  

Whitney Chadwick, Kobiety, sztuka i społeczeństwo (tłum. E. Hornowska) Poznań 2015,  

Piotr Piotrowski, W cieniu Duchampa, Poznań 1996; Znaczenia modernizmu. W stronę historii 

sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999.  

Andrzej Turowski, Budowniczowie Świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, 

Kraków 2000.  

Sasnal. Przewodnik Krytyki Politycznej, oprac. zbiorowe, Warszawa 2007.  

Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, wydanie I, Warszawa 1963. 

Ryszard Nycz (red.) Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1998, 

Ryszard Kluszczyński, Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, 

Warszawa 1999.  

Roland Barthes, Światło obrazu, Warszawa 1996,  

John Berger, Sposoby widzenia, Poznań 1997.  

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp. 

Materiały i instrukcje będą przekazywane w ramach zajęć. 

III.Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Visual culture 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

VCU_1 TK_01; TK_03; 1; 2;  F 

VCU_2 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04 
1; 2;  F 

VCU_3 TK_02; TK_05 1; 2; 3;  F; P;  

VCU_4 TK_02; TK_04; TK_05 1; 2; 3;  F; P;  
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VCU_5 TK_04; TK_05 1; 2; 3;  F; P;  

Legenda: Ćwiczenia zakończone dyskusją – 1; Analiza i interpretacja tekstów źródłowych – 2; Analiza 

opracowań naukowych – 3; Wykład z prezentacja multimedialną – 4;  

Ocena formująca – F; ocena podsumowująca – P.  

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) 3 

Nazwa przedmiotu: Visual culture  

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela:  Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  30 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:     Praca własna studenta:                                               

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 20 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
15 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 5 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

20 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Kultura i etyka komunikacji   

2. Kod modułu kształcenia: KEK  

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia licencjackie 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: I  

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15g., ćwiczenia 

9. Liczba punktów ECTS:  2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Zbigniew Sareło, prof. dr hab., zbisar@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

- nabycie umiejętności komunikowania się zgodnie z aktualnie obowiązującymi kryteriami 

poprawności językowej;  

-  podniesienie kompetencji w zakresie etykiety komunikacyjnej;  

  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej i 

międzykulturowej oraz znać podstawowe teorie komunikacji. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 

potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia 

student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

KEK_01 

oceniać różnego rodzaju komunikaty, poprawnie 

posługując się terminologię z zakresu kultury i 

etyki komunikacji; 

K_W02, K_U02, K_K08 

KEK_02 
wskazać i uzasadnić źródła norm i zasad z zakresu 

kultury i etyki komunikacji; 

K_W03, K_W07,  K_U05,  

K_K08 

KEK_03 
opisać i uzasadnić zależność norm kulturowych 

od form komunikatu i środków jego przekazu; 
K_W05, K_W06,  K_U04 

KEK_04 

opisać i uzasadnić wpływ przestrzegania zasad 

kulturowych i etycznych na skuteczność 

przekazu; 

K_W05,  K_U04, K_K08 

KEK_05 

opisać zmiany w kulturze komunikowania 

zachodzące w następstwie wprowadzania nowych 

technologii przekazu; 

K_W08,  K_U05, K_K06 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Kultura i etyka komunikacji 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Cele i formy komunikowania KEK_01, KEK_02 

TK_02 Zasady skutecznego komunikowania KEK_01, KEK_04, 



2 
 

KEK_05 

TK_03 
Zależność zasad kulturowej poprawności 

komunikowania od form i środków przekazu 
KEK_03, KEK_05 

TK_04 
Podstawowe normy etyczne interpersonalnego i 

masowego komunikowania 

KEK_02, KEK_03, 

KEK_04, 

TK_05 
Wpływ nowych mediów na kulturę 

komunikowania. 
KEK_03, KEK_05 

5. Zalecana literatura 

  Podstawowa:  

M. Bugajski Język w komunikowaniu, Warszawa 2006. 

E. Griffin,Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003. (rozdziały poświęcone etyce komunikacji)  

 Uzpełniająca: 

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005. 

Współczesny język polski, red. J.Bartmiński , Lublin 2001  

A. Wierzbicka, Język-umysł-kultura, Warszawa 1999 (wybrane rozdziały: I. Językowa Kategoryzacja 

świata, II. Kultura a pragmatyka)  

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007. 

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych,Lublin 2003 (rozdz. IV. Społeczne uwarunkowania 

zachowań językowych. Z teorii interakcji)  

O zagrożeniach i bogactwie współczesnej polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław 1996 (wybrane teksty: 

Z.Saloni, Głos w sprawie prawnej ochrony języka, S. Gajda Kultura języka naukowego, A. Ibis 

Wróblewski, Polszczyzna nam się kundli, czyli Kaczor Donald z hamburgerem w dziobie)  

R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007 (wykład 15) 

Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. J. Bartminski, Lublin 2003. 

 M. Marcjanik, Zmiany w etykiecie językowej ostatnich lat XX wieku, w:  Zmiany w  publicznych 

zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001. 

Kultura zachowań językowych Polaków, red.  M.Król, K.Ożóg, Rzeszów 2011. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Materiały będą znajdowały się w bibliotece Kolegium Europejskiego UAM. 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Kultura i etyka komunikacji   

Symbol 

efektu 

kształcenia 

dla modułu  

Symbol treści 

kształcenia 

realizowanych 

w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 

osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

KEK_01 
TK_01 , 

TK_02  

Analiza komunikatów prasowych, 

telewizyjnych oraz internetowych 

 Ocena aktywności na 

zajęciach. Kolokwium ustne 

na koniec semestru 

KEK_02 
TK_01 , 

TK_04 

Analiza komunikatów prasowych, 

telewizyjnych oraz internetowych 

Ocena aktywności na 

zajęciach. Kolokwium ustne 

na koniec semestru 

KEK_03 
TK_03 , 

TK_05 

Analiza komunikatów prasowych, 

telewizyjnych oraz internetowych 

Ocena aktywności na 

zajęciach. Kolokwium ustne 

na koniec semestru 
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KEK_04 
TK_02 , 

TK_04 

Analiza komunikatów prasowych, 

telewizyjnych oraz internetowych 

Ocena aktywności na 

zajęciach. Kolokwium ustne 

na koniec semestru 

KEK_05 
TK_02 , 

TK_03, TK_05 

Analiza komunikatów prasowych, 

telewizyjnych oraz internetowych 

Ocena aktywności na 

zajęciach. Kolokwium ustne 

na koniec semestru 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Kultura i etyka komunikacji   

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
10 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

5 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  
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3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - więcej niż zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści 

kształcenia, zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Interpretacja tekstu popkultury 

2. Kod modułu kształcenia: ITP 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: licencjackie 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: I 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty, 15 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 4 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr hab. prof. UAM Grażyna Gajewska; gajewska@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

 zapoznanie studentów z różnymi definicjami kultury popularnej 

 zapoznanie studentów z różnymi szkołami krytyki kultury popularnej 

 zapoznanie studentów z innymi rodzajami kultury, z którymi popkultura wchodzi w relacje, 

np.: kultura masowa, kultura ludowa 

 scharakteryzowanie wybranych gatunków popkultury: literatura i filmy science fiction, 

komiksy, telenowele, teledyski, muzyka popularna 

 interpretacja wybranych tekstów popkultury. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Ogólna wiedza z zakresu historii, literatury, antropologii współczesności. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

ITP_1 Podać co najmniej kilka definicji kultury popularnej K_U01, K_U02 

ITP_2 Scharakteryzować różne szkoły krytyki kultury popularnej K_W09, K_U03 

ITP_3 
Wskazać różnice między kulturą masową a kulturą popularną, 

między kulturą ludową a kulturą popularną 
K_W08, K_W09, K_K02 

ITP_4 Scharakteryzować wybrane gatunki popkultury K_W09, K_U03, K_K02 

ITP_5 Analizować i interpretować teksty kultury popularnej K_W11, K_U07, K_K02 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Interpretacja tekstów popkultury 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

Przedstawienie kilku wybranych definicji 

kultury popularnej oraz szkół zajmujących się 

krytyką tej kultury 

ITP_01, ITP_02 
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TK_02 

Określenie różnic między kulturą masową a 

kulturą popularną, między kulturą ludową a 

kulturą popularną 

ITP_01, ITP_02, ITP_03 

TK_03 

Charakterystyka wybranych gatunków 

popkultury, np.: komiks, telenowele, literatura 

science fiction 

ITP_01, ITP_04, ITP_0 5 

TK_04 
Analiza wybranych tekstów literackich, filmów, 

komiksów 
ITP_03, ITP_04, ITP_0 5 

 

5. Zalecana literatura 

Teksty źródłowe: 

I. Asimov, Sny robota, przeł. M. Mazan, w: Arcydzieła. Najlepsze opowiadania science fiction stulecia, 

red. O. S. Card, Warszawa2001 

A. Spiegelman, Maus. Opowieść ocalonego, przeł. P. Bikont, Kraków 2001, t. I, II 

M. Satrapi, Persepolis, przeł. W. Nowicki, Warszawa 2005, 2007, t. 1, 2 

Filmy: 

V. Paronnaud, M. Satrapi, Persepolis, produkcja: Francja 2007 

C. Kostner, Tańczący z wilkami, produkcja USA: 1990 

Literatura przedmiotowa: 

T. Bennet, Popular Culture: a teaching Object, Screen Education 34, 1980 

J. Fisske, Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Kraków 2010 

G. Gajewska, Kultura popularna jako gra oporu i włączania w dyskurs dominujący, w: Kulturowy 

bricolage (po)nowoczesnej Europy Zachodniej, Gniezno2015  

E. Dymna, M. Rutkiewicz, Polski street art, Warszawa 2010 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami można zapoznać się w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej i Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Poznaniu.  

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Interpretacja tekstów popkultury 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

ITP_1 TK_01, TK_02, TK_03 1, 2  1, 2 

ITP_2 TK_01, TK_01 1, 2 1, 2 

ITP_3 TK_02, TK_04 2, 3 1, 2 

ITP_4 TK_03, TK_04 3, 4 1, 2 

ITP_5 TK_03, TK_04 3, 4 1, 2 

 

Sposoby prowadzenia zajęć: 

1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną. 

2. Dyskusja z moderatorem/moderatorką (prowadzący/a) 

3. Wykład wraz z prezentacją materiałów multimedialnych opracowanych przez studentów. 

4. Analiza i interpretacja wybranych utworów przez studentów/studentki 

 

Metody oceniania: 

1. Dyskusja w trakcie zajęć 

2. pisemne kolokwium 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Interpretacja tekstów popkultury 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  15 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
10 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
30 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
25 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

20 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
105 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 4 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Semiotyka komunikacji 

2. Kod modułu kształcenia: SK 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obligatoryjny 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: I rok 

7. Semestr: I  

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty, 15h 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak; kazmier@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Wykształcenie praktycznej umiejętności rozpoznawania, tworzenia i interpretowania znaków 

w komunikacji kulturowej. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student/ka ma podstawową wiedzę w zakresie współczesnej humanistyki i mediów 

cyfrowych. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

SK_01 posługiwać się głównymi koncepcjami znaku w ujęciu 

diadycznym i triadycznym oraz socjosemiotycznym; 

K_W02, K_W04; K_U01; 

K_U02; K_K02 

SK_02 określić zależności między różnymi systemami znaków i 

komunikacji; 

K_W02, K_W04; K_W11; 

K_U01; K_U02; K_K02; 

K_K07 

SK_03 korzystać z ujęć teoretycznych w praktycznych kontekstach 

komunikacji kulturowej; 

K_W02, K_W06; K_U02; 

K_U04; K_K09; K_K07 

SK_04 porównywać znaki funkcjonujące w różnych systemach 

kulturowych; 

K_W02, K_W04, K_W06; 

K_W08; K_U04; K_K02; 

K_K08 

SK_05 tworzyć teksty kulturowe przydatne w mediach cyfrowych. K_W10; K_U06; K_U12; 

K_K09; K_K07; K_K08 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Semiotyka komunikacji 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Omówienie rozwoju myśli semiotycznej w 

ujęciu synchronicznym i diachronicznym. 
SK_01; SK_02; SK_03 

TK_02 Znaki w kulturze europejskiej. SK_03; SK_04 

TK_03 Semiotyka różnych kultur. SK_04; SK_05 

TK_04 Przygotowanie projektu: „Znaki kultury” SK_03; SK_05 
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5. Zalecana literatura 

R. Barthes, Podstawy semiologii, przeł. A.Turczyn. Kraków 2009. 

U. Eco, Nieobecna struktura, przeł. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa 2003. 

O. Freudenberg, Semantyka kultury, oprac. W. Grajewski, Kraków 2005. 

E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, oprac. i 

wstęp J. Szacki, Warszawa 2008. 

T. Hawkes, Strukturalizm i semiotyka, tłum. I. Sieradzki, Warszawa 1988. 

Th. van Leeuwen, Introducing Social Semiotics, London and New York 2005. 

J. Łotman, “Tekst w tekście.” Trans. by J. Faryno. Literatura na Świecie, nr 3 (164), 1985. 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia 

zajęć i metod oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Semiotyka komunikacji 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

SK_01 TK_01 2 F 

SK_02 TK_01 2 F 

SK_03 TK_01, TK_02, TK_04 2 F 

SK_04 TK_02, TK_03 2 F 

SK_05 TK_03, TK_04 1,3 P 

 
1. Przygotowanie i prezentacja projektów. 
2. Omawianie lektur oraz interpretacja wybranych przykładów artystycznych. 
3. Multimedialna oraz interaktywna prezentacja treści powiązana z dyskusją. 

F- ocena formująca 
P – ocena podsumowująca 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Semiotyka komunikacji 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  
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- warsztaty projektowe  15 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
30 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
60 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do retoryki 

2. Kod modułu kształcenia: WR 

3. Rodzaj modułu kształcenia: kierunkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska  

5. Poziom studiów: studia I stopnia 

6. Rok studiów: pierwszy 

7. Semestr: pierwszy 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład 15 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Katarzyna Szewczyk-Haake, dr,  haaczyk@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 

Zapoznanie studenta z historią retoryki i jej działów oraz z przejawami sztuki retorycznej we 

współczesnej komunikacji. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

Nie dotyczy 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

WR_1 Posługiwać się wiedzą  z zakresu historii retoryki i  

współczesnego kształtu sztuki retorycznej, zwłaszcza 

w kontekście komunikacji europejskiej 

K_W03, K_W04, K_W07, 

K_U01 

WR_2 Posługiwać się wiedzą o rodzajach komunikacji, o 

strategiach komunikacyjnych i ich pragmatycznym 

wymiarze. 

K_W03, K_W04, K_U01 

WR_3 Potrafi ocenić rzetelność i etyczność wypowiedzi i 

rozumie, jakiego rodzaju kryteria wartościowania 

można przykładać do wypowiedzi retorycznych. 

K_K08, K_W04, K_U01 

WR_4 Poprawie stosuje podstawową terminologię z zakresu 

retoryki. 

 K_W04, K_U01 

WR_5 Rozumie wagę poprawności i rzetelności wypowiedzi 

dla poprawy stosunków międzyludzkich i 

optymalizacji procesów społecznych. 

K_K04, K_K08, K_K01 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do retoryki 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Dzieje retoryki  WR_1, WR_3, WR_4, WR_5 
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TK_02 Elokucja jako istotna część sztuki retorycznej WR_2, WR_4 

TK_03 Teoria argumentacji WR_2, WR_3, WR_4, WR_5 

TK_04 
Retoryczność: nowoczesne odsłony retorycznej 

tradycji 
WR_1, WR_4 

TK_05 Genera dicendi i teoria stylu WR_2, WR_3, WR_4, WR_5 

TK_06 Erystyka wobec retoryki 
WR_1, WR_2, WR_3, 

WR_4, WR_5 

TK_07 Topika i jej retoryczne zastosowania  
WR_1, WR_2, WR_3, 

WR_4, WR_5 
 

5. Zalecana literatura 

M. Korolko, Sztuka retoryki, Warszawa 1990 (wybrane hasła). 

M. Rusinek, Między retoryką a retorycznością, Kraków 2002 (fragmenty). 

A. Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, przeł. B. i Ł. Konorscy, przedmowa 

T. Kotarbiński, Kraków 1976 i wyd. nast. 

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001 (wybrane hasła). 

J. Ziomek, Retoryka opisowa, wyd. II poprawione, Wrocław 2000 

K. Tuszyńska-Maciejewska, Platon a retoryka, Poznań 1996. 

M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, 

Kraków 2005. 

S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, Kraków 2005 (fragmenty). 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

W bibliotece IKE UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Wstęp do retoryki 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

WR_1 
TK_01, TK-04, TK_06, 

TK_07 

Wykład połączony z prezentacją i 

dyskusją 

 Formacyjne, 

podsumowujące 

WR_2 
TK_02, TK_03, TK_05, 

TK_06, TK_07 

Wykład połączony z prezentacją i 

dyskusją 

Formacyjne, 

podsumowujące 

WR_3 
TK_01, TK_03, TK_05, 

TK_06, TK_07 

Wykład połączony z prezentacją i 

dyskusją 

Formacyjne, 

podsumowujące 

WR_4 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07 

Wykład połączony z prezentacją i 

dyskusją 

Formacyjne, 

podsumowujące 

WR_5 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07 

Wykład połączony z prezentacją i 

dyskusją 

Formacyjne, 

podsumowujące 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Wstęp do retoryki  

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady 15 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
5 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 8 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

2 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Nowa komunikacja medialna 

2. Kod modułu kształcenia: NKM 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: I rok 

7. Semestr: I 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30h, ćwiczenia 

9. Liczba punktów ECTS: 2 ECTS 

10.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia: Piotr Pawlak, dr, piotr.pawlak@amu.edu.pl  

11.  Język wykładowy: polski 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

- zapoznanie z głównymi zjawiskami komunikacyjnymi zachodzącymi w nowych mediach; 

- określenie funkcjonowania nowych mediów; 

- wykształcenie umiejętności tworzenia, przetwarzania oraz wyszukiwania informacji oraz 

tekstów dostępnych w nowych mediach (w Internecie oraz w mediach konwergentnych). 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać wiedzę na temat różnych teorii komunikacji 

międzyludzkiej oraz wykorzystywać technologie informatyczne na poziomie podstawowym. 

Student uczestniczący w zajęciach z tego modułu rozumie zjawiska kulturowe oraz społeczne, które 

są konsekwencją funkcjonowania nowych mediów. Te umiejętności powinien posiąść podczas 

studiów I stopnia (zgodnie z wymogami efektów kształcenia). Student wykorzystuje wiedzę z 

komunikacji, umie wyszukiwać i tworzyć informacje, a także współpracować w grupie. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów  

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 

kształcenia  dla kierunku 

studiów 

NKM_01  
wszechstronnie i dogłębnie rozumieć wpływ komunikacji i 

mediów na kształtowanie kultury 

K_W01; K_W04;  K_W05; 

K_U01; K_U06;  

NKM_02 

wykorzystywać teorie oraz terminologię z zakresu 

komunikacji i nowych mediów, a także różnych dziedzin 

wiedzy związanych z poruszaną problematyką 

K_W06; K_W07; K_W10; 

K_U03;  

NKM_03 
wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu poszerzania 

własnych horyzontów poznawczych 
K_W13; K_U07; K_K08 

NKM_04 
przetwarzać oraz komentować zdobywane w nowych 

mediach informacje 
K_W06; K_U07 

NKM_05 
opisywać i wyjaśniać złożone społecznie, kulturowo oraz 

etycznie kwestie komunikacyjne 

K_W01; K_W05;  K_U06; 

K_K07 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Nowa komunikacja medialna 

mailto:piotr.pawlak@amu.edu.pl
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Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01  
Wprowadzenie do głównych problemów teoretycznych, 

metodologicznych oraz terminologicznych. NKM_02; NKM_03 

TK_02  Scharakteryzowanie języka nowych mediów. NKM_02; NKM_04 

TK_03  
Przedstawienie najważniejszych teorii komunikacji 

interaktywnej, hipertekstualnej oraz multimedialnej NKM_02; NKM_05 

TK_04 

Tworzenie oraz przetwarzanie wielokodowych 

informacji oraz tekstów kultury w środowisku 

komunikacyjnym nowych mediów. 

NKM_01; NKM_03; 

NKM_04; NKM_05 

TK_05 
Omówienie wpływu nowych mediów na współczesną 

kulturę i na społeczeństwo. 
NKM_01; NKM_03; 

NKM_04; NKM_05 

5. Zalecana literatura  

Bolter J.D., Grusin R., Remediation. Understanding New Media, Cambridge 2002. 

Chyła W., Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów, Poznań 2008. 

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. 

Filiciak, Warszawa 2007. 

Kellner D., New Media and New Literacies: Reconstructing Education for the New Millenium, [w:] 

The Handbook of New Media. Social Shaping and Consequences of ICTs, ed. by L. A. Lievrouw, S. 

Livingstone, London 2002. 

Levinson P., Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Kraków 2010. 

Manovich L., Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa 2006. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:  

brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do wykładu można zapoznać się w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej 

UAM oraz na podstronie internetowej, do której będą mieli dostęp studenci realizujący 

moduł. 

III.  Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Nowa komunikacja medialna 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

NKM_01 TK_04; TK_05 1 F P 

NKM_02 TK_01; TK_02; TK_03 1,2 F P 

NKM_03 TK_01; TK_04; TK_05 3 F P 

NKM_04 TK_02; TK_04; TK_05 3 F P 

NKM_05 TK_03; TK_04; TK_05 1, 2, 3 F P 

 

1 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną. 

2 - Wykład zakończony dyskusją. 

3 - Wykład wraz z prezentacją materiałów multimedialnych opracowanych przez studenta. 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Nowa komunikacja medialna 

Forma studiów: stacjonarne         Forma studiów: niestacjonarne       

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  30 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie 

tematyki wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie 

się do ćwiczeń 
15 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w 

formie prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 

W SEMESTRZE 
60 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

2. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Religijne korzenie Europy 

2. Kod modułu kształcenia: PF1 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów (jeśli obowiązuje): I 

7. Semestr: I 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h, wykład 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia: ks. Waldemar Szczerbiński, dr hab. prof. UAM, 

heschel@poczta.onet.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

- wykształcenie umiejętności przyswajania dużych partii – nierzadko kontr intuicyjnej – 

wiedzy na podstawie tradycyjnego wykładu, prezentacji multimedialnej oraz zalecanej 

literatury, 

- pogłębienie kompetencji do samodzielnego interpretowania i wyjaśniania złożonych sytuacji 

komunikacyjnych w kulturze europejskiej, które nierzadko są wynikiem postaw religijnych, 

- wytworzenie postawy świadomego uczestnictwa we współczesnej, komunikacyjnej kulturze 

europejskiej w oparciu o jej religijne źródła. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Znajomość ogólnych zagadnień z historii wyznań europejskich na podstawie wiedzy zdobytej 

w szkole średniej z historii i katechezy. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów: 

Symbol  

efektów  

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 

kształcenia  dla kierunku 

studiów 

PF1_01  posługiwać się uporządkowaną wiedzą na temat 

filozoficznych i społeczno-kulturowych podstaw 

komunikacji europejskiej, zaczerpniętych z kręgu kultur 

bliskowschodnich 

K_W03; K_U07; K_K01 

PF1_02 wykorzystywać wiedzę na temat niejednorodnego oblicza 

historii i kultury europejskiej 

K_W05; K_U10; K_U16; 

K_K08 

PF1_03 zrozumieć religijne źródła współczesnej kultury 

europejskiej 

K_W07; K_W10 

PF1_04 
słuchać ze zrozumieniem audiowizualnej prezentacji 

koncepcji kulturowych, historycznych i religijnych 
K_W07; K_U04; K_K09 

PF1_05 
czytać ze zrozumieniem i analizować teksty naukowe w 

języku obcym 
K_U14; K_K01 

PF1_06 być uczestnikiem i kreatorem kultury, świadomym jej 

dziedzictwa historyczno-religijnego 

K_W04; K_U16;  

 



2 
 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Religijne korzenie Europy 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Filary tożsamości europejskiej: grecka filozofia, rzymskie 

prawo, judeo-chrześcijańska religia. 
PF1_01 

TK_02  

Zarys historii chrześcijaństwa w Europie z uwzględnieniem 

podziałów (katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, 

anglikanizm). 

PF1_02 

TK_03 
Od alienacji do akceptacji.  Obecność Żydów wśród innych 

narodów europejskich (diaspora). 
PF1_03 

TK_04 
Cywilizacje jidysz i ladino jako dwie drogi rozwoju 

judaizmu europejskiego. 
PF1_05;  

TK_05 Problem antysemityzmu. PF1_02 

TK_06 Obecność islamu w Europie wczoraj i dziś. PF1_02 

TK_07 
Współczesny fundamentalizm muzułmański wyzwaniem dla 

cywilizacji zachodniej. 
PF1_01; PF1_03 

TK_08 
Modernizm w świecie islamu jako możliwy podmiot 

dialogu. 
PF1_03 

TK_09 Problemy religijne w zjednoczonej Europie. PF1_04; PF1_06 

TK_10 Dialog i ekumenizm jako podstawa jedności i pokoju. PF1_03; PF1_06 

TK_11 Europa jako obszar współpracy interkonfesyjnej. PF1_01; PF1_06 

TK_12 Żydzi w historii i kulturze polskiej. PF1_04; PF1_05 

 

5. Zalecana literatura 

Battenberg F., Żydzi w Europie, Wrocław 2008. 

Boruń K. (red.), Być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie, Gniezno 2005. 

Brunner-Traut E., Pięć wielkich religii świata, Warszawa 1996. 

Dupuis J., Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, Kraków 2003. 

Gnilka J., Koran i chrześcijaństwo, Kielce 2010. 

Hertz A., Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 1988. 

Jackowska N., Kościół katolicki w Polsce wobec integracji europejskiej, Gniezno 2003. 

Keller J. (red.), Zarys dziejów religii, Warszawa 1986. 

Waldenfels H., Fenomen chrześcijaństwa wśród religii świata, Warszawa 1995. 

Zolli E., Historia antysemityzmu, Kraków 2010. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu 

brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do wykładu można zapoznać się w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej 

UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod 

oceniania  
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Nazwa modułu (przedmiotu): Religijne korzenie Europy 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć
 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia
 

PF1_01 TK_01; TK_07; TK_11 1, 2 F P 

PF1_02 TK_02; TK_05; TK_06 1, 3 F P 

PF1_03 
TK_03; TK_07; TK_08; 

TK_10 
1 F P 

PF1_04 TK_09; TK_12 1 F P 

PF1_05 TK_04; TK_12 3 F P 

PF1_06 TK_09; TK_10; TK_11 1 F P 

 

1. Wykład podający, zorientowany na asymilację nowej wiedzy. 

2. Wykład połączony z prezentacją multimedialną. 

3. Wykład problemowy, zakończony dyskusją. 

4. Wykład wraz z prezentacją materiałów multimedialnych opracowanych przez studenta. 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Religijne korzenie Europy 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady 30 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  
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- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

20 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
60 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Prawo jako fundament cywilizacji europejskiej 

2. Kod modułu kształcenia: PF1 

3. Rodzaj modułu kształcenia:  

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: STUDIA I stopnia 

6. Rok studiów:  I 

7. Semestr: 1 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr hab. Maria Gołda-Sobczak mariasobczak@o2.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciami cywilizacja i kultura. Wskazanie mu różnic w 

pojmowaniu tych terminów, zwrócenie uwagi na cechy cywilizacji europejskiej w tym na elementy 

refleksji prawnej. Zajęcia pozwolą na ustalenie elementów europejskiej tożsamości transnarodowej i 

narodowej oraz określenie ich istoty i zakresu przedmiotowego.  W toku wykładów student powinien 

poznać fundamenty europejskiego dziedzictwa ustrojowego i prawnego, uformowane w toku rozwoju 

historycznego. Szczególny akcent zostanie położony na podstawowe wartości, zasady i reguły praw. 

Zwłaszcza na podstawy aksjologiczne. 
  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 
Student powinien posiadać ogólne wiadomości z zakresu historii powszechnej, począwszy od 

starożytności po dzień współczesny, ze szczególnym uwzględnieniem elementów historii społecznej.  
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia 

efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF1_01 W stopniu biegłym filozoficzne kulturowe, historyczne, społeczne 

i prawne podstawy komunikacji europejskiej 

K_W03 

PF1_02 W zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z obszaru nauk 

humanistycznych niezbędne do należytego pojmowania procesów 

i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie 

K_W09 

PF1_03 Wykreować postaw zależności pomiędzy procesami kulturowymi, 

historycznymi i komunikacyjnymi 

K_U04 

PF1_04 Świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, w tym do 

poszukiwania alternatyw wobec istniejącego ładu, z zachowaniem 

szacunku dla poszczególnych tradycji i dziedzictwa kulturowego 

 K_K06 

PF1_05 Podejmowania działań w zróżnicowanym pod względem 

geograficznym, ekonomicznym, prawnym, społecznym i 

kulturowym środowisku międzynarodowym 

K_K09 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Prawo jako fundament cywilizacji europejskiej 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Pojęcie cywilizacji. Cywilizacja a kultura. Europa i jej 

specyfika. Udział Europy w antropogenezie i rozwoju 
PF1_02 
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cywilizacji człowieka. 

TK_02 

Europa jako nisza prawna, różnice między europejskimi 

systemami prawa: prawem rzymskim, systemem francuskim, 

brytyjskim prawem zwyczajowym, 
PF1_04 

TK_03 

Inne nisze europejskie: religijna, (chrześcijaństwo zachodnie: 

katolicyzm, protestantyzm i jego odmiany,  prawosławie, 

islam; nisza językowa jeden czy wiele języków) 
PF1_03 

TK_04 

Źródła podstawowych europejskich wartości, zasad i praw. 

Godność człowieka, prawa człowieka, dobro wspólne, konsens 

i dialog społeczny. 
PF1_05 

TK_05 

Społeczeństwo obywatelskie, władze publiczne, zasad 

pomocniczości. Człowiek, obywatel, władza-wolność a 

demokreacja. 
PF1_01, PF1_04 

TK_06 

Demokratyczne państwo prawne. System źródeł praw, zasada 

legalizmu, granice władzy i prawa. Sprawiedliwość społeczna i 

solidaryzm społeczny 
PF1_02, 

TK_07 

Poziomy i pionowy podział władz. Prawo do sądów. 

Niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Rządy ludu. 

Rządy prawa. Prawo do dobrej administracji. 
PF1_03 PF1_04 

5. Zalecana literatura 
H.Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007 
Z.Brodecki, M.Konopacka, A.Brodecka-Chamera, Komparatystyka kultur prawnych, Warszawa 2010 
N.Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta świata, Kraków 2013 
J.  Mathiex, Wielkie cywilizacje. Rozkwit i upadek imperiów, Warszawa 2008 
F. Fernandez-Armesto, Cywilizacje, Warszawa 2008 
A.Wolff-Powęska, Kryzys tożsamości w krajach Europy Środkowej w okresie trasnsformacji. Przegląd 

Zachodni 1997 nr 4, s. 3-14 
H.Kiereś. Człowiek i cywilizacja, Lublin 2008 
R.Krawczyk, Podstawy cywilizacji europejskiej, Warszawa 2006 
H.J.Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej. Warszawa 1995 
R.Bartlett, Tworzenie Europy. Podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950-1350, Poznań 2003 
B. Zientara, Świt narodów europejskich, Warszawa 1985 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Biblioteka uniwersytecka 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Prawo jako fundament cywilizacji europejskiej 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści 

kształcenia 

realizowanych w 

trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania stopnia 

osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

PF1_02 TK_01, TK_06   Kolokwia ustne 

PF1_04 TK_02, TK_05, TK_07  

Uczestnictwo w zajęciach, 

pisemne zaliczenie końcowe 

modułu 

PF1_03 TK_03, TK_07  Kolokwia ustne 

PF1_05 TK_04, TK_06  

Uczestnictwo w zajęciach, 

pisemne zaliczenie końcowe 

modułu 

PF1_01 TK_05  Uczestnictwo w zajęciach 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Prawo jako fundament cywilizacji europejskiej 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady 30 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
15 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 20 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

20 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
100 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia:  Antyczne Dziedzictwo Europy 

2. Kod modułu kształcenia: PF1 

3. Rodzaj modułu kształcenia: wykład 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: licencjat (I stopień) 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: 1 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30, wykład 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: prof. Leszek Mrozewicz, moesia@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

Zapoznanie studentów z dorobkiem cywilizacyjnym świata antycznego (Grecja, Rzym), z  

wykazaniem ciągłości kulturowej Europy po czasy współczesne. Student powinien zdobyć 

umiejętność wykazania dziedzictwa antyku we współczesnej kulturze europejskiej i jego 

znaczenia w formowaniu tożsamości Europejczyka. 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli o 

Podstawowa wiedza z historii powszechnej wyniesiona ze szkoły ponadgimnazjalnej. 

Umiejętność pracy w grupie, wyszukiwania informacji oraz pisania prac. bowiązują): 

2. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:  

Symbol  

efektów  

kształcenia dla modułu 

zajęć/przedmiotu 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 

potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia 

student potrafi:  

Odniesienie do efektów 

kształcenia  dla kierunku 

studiów 

PF1_01 

wszechstronnie i dogłębnie rozumieć wpływ 

antycznego dziedzictwa Europy na jej 

współczesną kulturę 

K_W07; K_W08; K_U03; 

K_U05; K_K06 

PF1_02 

posługiwać się wybranymi koncepcjami 

historycznymi i kulturowymi w odniesieniu do 

czasów antycznych 

K_W07; K_W08; K_U03; 

K_U05; K_K06 

PF1_03 
wykorzystywać poznaną terminologię z zakresu 

badań nad kulturą 

K_W07; K_W08; K_U03; 

K_U05; K_K06 

PF1_04 

wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu 

poszerzania własnych horyzontów 

poznawczych 

K_W07; K_W08; K_U03; 

K_U05; K_K06 

PF1_05 
czytać samodzielnie teksty źródłowe 

stanowiące dziedzictwo kulturowe Europy 

K_W07; K_W08; K_U03; 

K_U05; K_K06 

 

3. Treści kształcenia: 

Nazwa modułu kształcenia: Antyczne Dziedzictwo Europy 
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Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Nakreślenie panoramy historycznej Starożytnego Bliskiego 

Wschodu w kontekście jej znaczenia dla rozwoju 

cywilizacji europejskiej. Wprowadzenie pojęcia rewolucji 

neolitycznej. Omówienie najstarszych cywilizacji, Sumeru i 

Egiptu oraz wskazanie ich dokonań kulturowych (np. epos 

o Gilgameszu) i wpływ na cywilizację grecko-rzymską. 

PF1_01; PF1_03; 

PF1_04 

TK_02 Scharakteryzowanie teorii o pomoście między 

cywilizacjami Wschodu i Zachodu – najstarsze cywilizacje 

Morza Egejskiego, kultura Grecji archaicznej. 

PF1_01; PF1_03; 

PF1_04; PF1_05 

TK_03 Zjawisko wojen Greckich jako przykład kształtowania się 

świadomości „narodowej”. 

ADE_01; ADE_03; 

ADE_04; ADE_05 

TK_04 Omówienie różnic pomiędzy kulturą klasyczną a 

hellenistyczną. Powstanie uniwersalizmu greckiego. 

Narodziny i znaczenie mitologii. 

PF1_01; PF1_03; 

PF1_04; PF1_05 

TK_05 Osiągnięcia kultury etruskiej a powstanie Rzymu. Paralela 

pomiędzy ustanowieniem Republiki Rzymskiej a 

Rewolucją Francuską. 

PF1_01; PF1_02; 

PF1_03; PF1_04; 

PF1_05 

TK_06 Rzym w okresie podboju Italii. Początki konfliktów między 

warstwami społecznymi. 

PF1_01; PF1_03; 

PF1_04; PF1_05 

TK_07 Zjawisko ustanowienia prawa rzymskiego i jego znaczenie 

dla współczesnej Europy. Ustrój polityczny Republiki 

Rzymskiej. 

PF1_01; PF1_03; 

PF1_04; PF1_05 

TK_08 Cesarstwo Rzymskie. Przesłanki jedności świata 

rzymskiego a przyczyny jego upadku. 

PF1_01; PF1_03; 

PF1_04; PF1_05 

TK_09 Omówienie dalekosiężnego oddziaływania Cesarstwa 

Rzymskiego – renesans karoliński, powrót do idei 

zjednoczonej Europy, Cesarstwo Rzymskie Narodu 

Niemieckiego. 

PF1_01; PF1_02; 

PF1_04; PF1_05 

 

4. Zalecana literatura  

Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, tłum. A. Gierlińska, Poznań 2003. 

Bravo B., Wipszycka E., Starożytność. T. 3. Okres hellenistyczny, Warszawa 1992. 

Cary M., Scullard H.H., Dzieje Rzymu. T1, T2, tłum. J. Schwakopf, Warszawa 2001. 

Crawford M., Rzym w okresie republiki, tłum. J. Rohoziński, Warszawa 2004. 

Davies J.K., Demokracja w Grecji klasycznej, tłum. G. Muszyński, Warszawa 2003. 

Heather P., Upadek Cesarstwa Rzymskiego, tłum. J. Szczepański, Poznań 2006. 

Murray O., Narodziny Grecji, tłum. A. Twardecki, Warszawa 2004. 

Syme R., Rewolucja rzymska, tłum. A. Baziór, Poznań 2009. 

Walbank F.W., Świat hellenistyczny, tłum. G. Muszyński, Warszawa 2003. 

Wells C., Cesarstwo rzymskie, tłum. T. Duliński, Warszawa 2005. 

5. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do wykładu można zapoznać się w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM. 
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III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania:  

Nazwa modułu (przedmiotu): Antyczne Dziedzictwo Europy 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF1_01 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04;  TK_05; TK_06; 

TK_07; TK_08; TK_09. 

Wykład połączony z 

prezentacją multimedialną. 

Wykład problemowy, 

zakończony dyskusją. 

F P 

PF1_02 

TK_05; TK_09 

Wykład połączony z 

prezentacją multimedialną. 

Wykład problemowy, 

zakończony dyskusją. 

F P 

PF1_03 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04;  TK_05; TK_06; 

TK_07; TK_08. 

Wykład połączony z 

prezentacją multimedialną. 

Wykład problemowy, 

zakończony dyskusją. 

F P 

PF1_04 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04;  TK_05; TK_06; 

TK_07; TK_08; TK_09. 

Wykład połączony z 

prezentacją multimedialną. 

Wykład problemowy, 

zakończony dyskusją. 

F P 

PF1_05 
TK_02; TK_03; TK_04;  

TK_05; TK_06; TK_07; 

TK_08; TK_09. 

Wykład połączony z 

prezentacją multimedialną. 

Wykład problemowy, 

zakończony dyskusją. 

F P 

 

2. Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):  

Nazwa przedmiotu: Antyczne Dziedzictwo Europy 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady 30 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
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- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

15 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
60 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

 

3. Kryteria oceniania  
5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Przedhistoria 

2. Kod modułu kształcenia: PF1 

3. Rodzaj modułu kształcenia: Fakultatywny 

4. Kierunek studiów: Komunikacja Europejska  

5. Poziom studiów: Studia I stopnia 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: 1 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30h 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Mateusz Jaeger, doktor, jaeger@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem realizacji modułu jest prezentacja podstawowych informacji dotyczących kulturowego, 

społecznego i gospodarczego rozwoju społeczności europejskich w okresie pradziejów oraz 

przedstawienie ogólnego zarysu możliwości badawczych archeologii.   

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Podstawowa wiedza z zakresu historii cywilizacji (poziom z etapu ponadgimnazjalnego 

edukacji). 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF1_01 - posługiwać się podstawową terminologią z zakresu badań 

nad pradziejami 

K_W02; K_U05 

PF1_02 - rozumieć potrzebę pogłębionych studiów nad rozwojem 

cywilizacyjnym człowieka 

K_W07; K_W09; K_U03; 

K_U05; K_K06 

PF1_03 - posługiwać się wybranymi modelami teoretycznymi 

opisującymi rozwój cywilizacji na jej określonych etapach 

K_W09; K_U03; K_U04; 

K_U05 

PF1_04 - wyróżnić podstawowe metody badawcze w zakresie 

archeologii  

K_W08; K_U06 

PF1_05 - opisać podstawowe etapy rozwoju cywilizacji w 

wymiarze przemian technologicznych i społecznych   

K_W07; K_W09; K_U03; 

K_U04; K_U05 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Przedhistoria 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
- prezentacja podstawowych kwestii terminologicznych z 

zakresu badań nad pradziejami  
PF1_01 

TK_02 

- prezentacja wybranych metod badawczych archeologii oraz 

wybranych modeli teoretycznych opisujących poszczególne 

etapy rozwoju cywilizacji 
PF1_03; PF1_04 

TK_03 
- prezentacja poszczególnych chronologicznych etapów 

rozwoju cywilizacji  
PF1_05 
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TK_04 

- przedstawienie możliwości metodycznych archeologii w 

zakresie konserwacji i dokumentacji dziedzictwa 

kulturowego  
PF1_1; PF1_02; PF1_04 

 

5. Zalecana literatura 

- M. Johnson, Teoria archeologii: wprowadzenie (wydanie polskie); Wydawnictwo UJ, 2013, 

Kraków 

- M. Kobusiewicz (red.), Pradzieje Wielkopolski, Wydawnictwo IAiE PAN, 2008, Poznań 

- C. Renfrew, P. Bahn, Archeologia – teorie, metoda, praktyka, 2002, Warszawa 

- D. Ławecka, Wstęp do archeologii, 2003, Warszawa 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Wszystkie publikacje dostępne są w zbiorach biblioteki IKE UAM w Gnieźnie lub w 

bibliotece głównej UAM w Poznaniu. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Przedhistoria 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF1_01 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04 
wykład  F P 

PF1_02 TK_04 wykład F P 

PF1_03 TK_01; TK_02 wykład F P 

PF1_04 TK_02; TK_04 wykład F P 

PF1_05 TK_03 wykład F P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Przedhistoria 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady 30 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  
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Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

10 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
55 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Technologie informacyjne  

2. Kod modułu kształcenia: TI 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: licencjat (I stopień) 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: 2 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30h, warsztat 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr Michał Duch, micduc@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia:  

- nabycie umiejętności wyszukiwania, przetwarzania informacji (tekstu, obrazów, materiałów video, 

muzyki itd oraz umiejętności  właściwego doboru  narzędzi informatycznych do konkretnych zadań, 

-  nauka obsługi arkusza kalkulacyjnego. 

- nauka obsługi edytora tekstu (między innymi pod kątem opracowania i edycji  dużych dokumentów 

np.: pracy licencjackiej).   

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują): 

Podstawowa znajomość obsługi komputera, podstawowa znajomość obsługi programów biurowych na 

poziomie szkoły średniej, umiejętność gromadzenia informacji w WWW. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:  

 

Symbol  

efektów  

kształcenia dla 

modułu 

zajęć/przedmiotu 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 

potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia 

student potrafi:  

Odniesienie do efektów 

kształcenia  dla kierunku 

studiów
#
 

TI_01  wykorzystywać nowe technologie do gromadzenia 

materiałów oraz umiejętnego  ich weryfikowania  i 

filtrowania, wykorzystywać oprogramowania 

darmowe w tym umieszczone w chmurze, 

K_W10; K_U12 

TI_02 bezpiecznie poruszać się w sieci nie narażając się na 

utratę danych wrażliwych i  naruszenie praw 

autorskich 

K_W10; K_W13; K_U12;  

TI_03 samodzielnie formatować duży dokument tekstowy, 

stosować wbudowane oraz własne style, 

przygotować automatyczny spis treści oraz 

ilustracji, eksportować dokument do różnych 

formatów plików 

K_W10; K_U12 
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4. Treści kształcenia: 

 

Nazwa modułu kształcenia: Technologie informacyjne 

Symbol treści kształcenia*  Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu
#
   

TK_01  Internet jako nowe medium informacji, 

komunikacji  oraz wolnego wyrażania myśli 

TK_01 

TK_02  Edytor tekstu- zaawansowane funkcje i 

obsługa 

TK_01, TK_02 

TK_03  Przetwarzanie danych tabelarycznych oraz 

tworzenie wykresów w arkuszach 

kalkulacyjnych 

TK_01, TK_03 

 

5. Zalecana literatura  

Wróblewski M., MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko, Wydawnictwo Helion, 2015 

Kopeć A., Mistrz Excela w 20 dni. Kurs z ćwiczeniami, Wyd. Ringier Axel Springer Polska, 2016 

Mendrala D., Szeliga M., Access 2016 PL, Wydawnictwo Helion, 2016 

Szymonik A., Technologie informatyczne w logistyce, Agencja wydawnicza Placet 2010 

Majewski J., Informatyka w logistyce, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2006 

 

6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

 

Z materiałami do wykładu można zapoznać się w Bibliotece IKE UAM 

 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania:  

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Technologie informacyjne 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

IT_01 
TK_01; TK_02; TK_03 

Praktyczne ćwiczenia 

warsztatowe przy komputerze 

F P 

IT_02 
TK_01; TK_02; TK_03 

Praktyczne ćwiczenia 

warsztatowe przy komputerze 

F P 

IT_03 
TK_01; TK_02; TK_03 

Praktyczne ćwiczenia 

warsztatowe przy komputerze 

F P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Antyczne Technologie informacyjne 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 
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- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I Informacje ogólne 

 

1. Nazwa modułu kształcenia: Historia kultury europejskiej 

2. Kod modułu kształcenia: HKEW 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: I  

7. Semestr: I 

8. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład, 30 h 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy / prowadzącego zajęcia: 

Leszek Wetesko, prof. UAM dr hab., wetesko@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II Informacje szczegółowe 

 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 przedstawienie krajobrazu kulturowego Europy na przykładzie wybranych problemów, 

ukazanie wpływu na obraz współczesnej kultury oraz sytuacji społeczno-politycznej Europy roli 

postaci historycznych, idei i rozgrywających się w przeszłości wydarzeń 

 wykształcenie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny różnorodnych faktów 

historycznych, procesów i zjawisk w kulturze europejskiej oraz wykształcenie postawy 

krytycznej, pozwalającej na prawidłowe analizowanie zjawisk kulturowych.  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

-    znajomość podstaw historii Europy Zachodniej. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

 

Symbol 

efektów  

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student:  

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

HKEW_01 zna i rozumie podstawową terminologię opisującą praktyki, 

relacje i procesy zachodzące w kulturze oraz potrafi jej 

używać.   

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

HKEW_02 rozumie istotę roli centrów  kulturowych, jaką odgrywały 

one w procesie kształtowaniu się europejskiej tożsamości 

oraz ma świadomość postępujących w niej zmian, będących 

efektem zetknięcia się z kulturą peryferii.  

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

HKEW_03 ma świadomość istotnego wpływu charyzmatycznej 

jednostki na proces historyczny oraz myśl polityczną i 

kondycję społeczeństwa 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06,  

mailto:wetesko@amu.edu.pl
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K_K02,  

HKEW_04 uzmysławia sobie wagę religii jako narzędzia do budowania 

więzi społecznych, ma również świadomość 

niebezpieczeństw jakie niesie za sobą fanatyzm przywódców 

religijnych i brak tolerancji 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

HKEW_05 zna przyczyny Reformacji w Europie oraz potrafi omówić 

poglądy najważniejszych postaci tego nurtu, ma świadomość 

kulturowej i ideologicznej wagi religijnego pluralizmu w 

obrębie chrześcijaństwa  

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06,  

K_K02,   

HKEW_06 rozumie przyczyny ewolucji pojęcia świętości i jego 

znaczenia dla kultury europejskiej oraz ma świadomość 

niebezpieczeństwa instrumentalizacji tego fenomenu 

kulturowego przez przywódców Kościoła oraz ludzi polityki 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06,  

K_K02,  

HKEW_07 ma świadomość wielkiej roli, jaką w sferze kształtowania 

postaw społecznych odgrywają artyści 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

HKEW_08 rozumie ważną rolę jaką w kulturze europejskiej odgrywają 

kontestatorzy zastanej rzeczywistości 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06,  

K_K02,  

HKEW_09 ma świadomość istnienia ciągle aktualnego w Europie 

problemu nierównego tratowania płci, potrafi wskazać 

przyczyny tego zjawiska  oraz zna historię emancypacji 

kobiet 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06,  

K_K02,   

HKEW_10 dostrzega jak wielką wartość dla europejskiej kultury miały 

postawy tolerancji wobec inności oraz jak tragiczne skutki 

dla kontynentu niósł brak  tolerancji i próby uniformizacji 

społeczeństwa i kultury. 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

HKEW_11 ma świadomość znaczenia współistnienia obok siebie postaw 

konserwatywnych i liberalnych oraz wagi prowadzonego 

przez przedstawicieli obu postaw dyskursu dla tożsamości 

europejskiej 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06,  

HKEW_12 ma świadomość znaczenia podróży dla kształtowania się 

otwartych postaw oraz przemian europejskiej tożsamości, 

potrafi wskazać konkretne przykłady z historii 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06,  

K_K02,   
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HKEW_13 zna historię ewolucji europejskiego miasta i społeczności 

miejskich oraz potrafi wskazać i skomentować przyczyny 

przemian kulturowych, które doprowadziły do 

zdominowania przez europejski model miast świata 

K_W02,  K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

HKEW_14 rozumie pojęcia kolonializm i neokolonializm, potrafi 

omówić historyczne okoliczności, w jakich doszło do 

narodzin wspomnianych postaw politycznych 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

HKE_15 potrafi nakreślić i krytycznie skomentować proces 

kształtowania się tożsamości kulturowej Europy 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Historia kultury europejskiej 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  

Wprowadzenie do głównych problemów teoretycznych, 

metodologicznych i terminologicznych:  

 przedstawienie zakresu tematycznego przedmiotu, 

 definicje kultury, 

 cechy kultury, 

 sposoby badania zjawisk kulturowych, 

 kultura a cywilizacja, 

 procesy akulturacji, kontrakulturacji i rekulturacji, 

 subkultura, kontrkultura i kultura alternatywna, 

 zderzenie kultur i problem asymilacji kulturowej. 

HKEW_01,   

TK_02 Centrum i peryferie Europy – zderzenia cywilizacji. 

HKEW_01, HKEW_02, 

HKEW_04, HKEW_05, 

HKEW_06, HKEW_08, 

HKEW_10, HKEW_11, 

HKEW_12, HKEW_13, 

HKEW_15 

TK_03 
Polityczni liderzy i ich wizje Europy (od Peryklesa do Angeli 

Merkel). 

HKEW_01, HKEW_02, 

HKEW_03, HKEW_04, 

HKEW_05, HKEW_06, 

HKEW_07, HKEW_08, 

HKEW_09, HKEW_10, 

HKEW_11, HKEW_12, 

HKEW_14, HKEW_15 

TK_04  
Przywódcy duchowi jako jednostki determinujące zjawiska 

kulturowe i społeczne.  

HKEW_01, HKEW_02, 

HKEW_03, HKEW_04, 

HKEW_05, HKEW_06, 

HKEW_07, HKEW_08, 

HKEW_09, HKEW_10, 

HKEW_11, HKEW_12, 

HKEW_14, HKEW_15 
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TK_05 Religijne podziały Europy i ich kulturowe i społeczne skutki. 

HKEW_01, HKEW_02, 

HKEW_03, HKEW_04, 

HKEW_05, HKEW_06, 

HKEW_07, HKEW_08, 

HKEW_09, HKEW_10, 

HKEW_11, HKEW_12, 

HKEW_14, HKEW_15 

TK_06 
Święci i ich miejsce w przestrzeni kulturowej i społecznej 

Europy (od św. Piotra do św. Jana Pawła II) 

HKEW_01, HKEW_02, 

HKEW_03, HKEW_04, 

HKEW_05, HKEW_06, 

HKEW_07, HKEW_08, 

HKEW_09, HKEW_10, 

HKEW_11, HKEW_12, 

HKEW_14, HKEW_15 

TK_07 

Artysta jako twórca: 

 w antycznej Grecji i Rzymie, 

 w kręgu kultury klasztornej i dworskiej w 

średniowiecznej Europy, 

 w Europie doby renesansu i baroku, 

 w dobie współczesnej – od awangardy do kultury 

popularnej. 

HKEW_01, HKEW_02, 

HKEW_03, HKEW_04, 

HKEW_05, HKEW_06, 

HKEW_07, HKEW_08, 

HKEW_09, HKEW_10, 

HKEW_11, HKEW_12, 

HKEW_14, HKEW_15 

TK_08 

Kontestatorzy zastanej rzeczywistości – od ruchów 

monastycznych późnego antyku do współczesnej 

kontrkultury. 

HKEW_01, HKEW_02, 

HKEW_03, HKEW_04, 

HKEW_05, HKEW_06, 

HKEW_07, HKEW_08, 

HKEW_09, HKEW_10, 

HKEW_11, HKEW_12, 

HKEW_14, HKEW_15 

TK_09  

Kobieta w historii i patriarchalnej kulturze Europy: 

 pozycja społeczna kobiet w kulturach starożytnych, 

 kobieta w świecie chrześcijańskim, 

 walka o równouprawnienie 

HKEW_01, HKEW_02, 

HKEW_03, HKEW_04, 

HKEW_05, HKEW_06, 

HKEW_07, HKEW_08, 

HKEW_09, HKEW_10, 

HKEW_11, HKEW_12, 

HKEW_14, HKEW_15 

TK_10 Tolerancja i nietolerancja w Europie. 

HKEW_01, HKEW_02, 

HKEW_03, HKEW_04, 

HKEW_05, HKEW_06, 

HKEW_07, HKEW_08, 

HKEW_09, HKEW_10, 

HKEW_11, HKEW_12, 

HKEW_14, HKEW_15 

TK_11 
Liberalizm i konserwatyzm i oddziaływanie obu postaw na 

życie społeczeństw europejskich. 

HKEW_01, HKEW_02, 

HKEW_03, HKEW_04, 

HKEW_05, HKEW_06, 

HKEW_07, HKEW_08, 

HKEW_09, HKEW_10, 

HKEW_11, HKEW_12, 

HKEW_14, HKEW_15 

TK_12 
Przekraczanie horyzontu – wpływ podróży na kształtowanie 

się tożsamości Europejczyka.  

HKEW_01, HKEW_02, 

HKEW_03, HKEW_04, 

HKEW_05, HKEW_06, 

HKEW_07, HKEW_08, 

HKEW_09, HKEW_10, 

HKEW_11, HKEW_12, 
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HKEW_14, HKEW_15 

TK_13  
Europejskie miasto – ewolucja kształtu urbanistycznego i 

idei. 

HKEW_01, HKEW_02, 

HKEW_03, HKEW_04, 

HKEW_05, HKEW_06, 

HKEW_07, HKEW_08, 

HKEW_09, HKEW_10, 

HKEW_11, HKEW_12, 

HKEW_14, HKEW_15 

TK_14 
Europa poza Europą – od kolonializmu do neokolonializmu. 

HKEW_01, HKEW_02, 

HKEW_03, HKEW_04, 

HKEW_05, HKEW_06, 

HKEW_07, HKEW_08, 

HKEW_09, HKEW_10, 

HKEW_11, HKEW_12, 

HKEW_14, HKEW_15 

TK_15 Podsumowanie cyklu wykładów – jaka jesteś Europo?. 

HKEW_01, HKEW_02, 

HKEW_03, HKEW_04, 

HKEW_05, HKEW_06, 

HKEW_07, HKEW_08, 

HKEW_09, HKEW_10, 

HKEW_11, HKEW_12, 

HKEW_14, HKEW_15 

 

5. Literatura: 

a) obowiązkowa: 

Benedict R., Wzory kultury, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2008. 

Braudel F., Gramatyka cywilizacji, tłum. H. Igalson-Tygielska, Warszawa 2006. 

Flis A., Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, Kraków 2003. 

H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994  

Reinhard W., Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, tłum. J. Antkowiak, 

Warszawa 2009. 

Kłoczowski J: Europa – korzenie chrześcijaństwa; wyd. Stentor; W-wa 2004 

Rietbergen P; Europa – dzieje kultury; Książka i Wiedza; W-wa 2001 

Streeter M; Śródziemnomorska kolebka kultury europejskiej; PWN, Warszawa 2007 

 

b) literatura pomocnicza: 

Delumeau J., Cywilizacja odrodzenia, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1993. 

Gajewska A., Feminizm, Poznań 2008. 

Kaliszewski A., Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa 

i komunikacji społecznej, Warszawa 2012. 

J. Tazbir, Reformacja-kontrreformacja-tolerancja, Wrocław 1997 

N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

Nie przewiduje się możliwości wykorzystania b-learningu. 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, 

itp. 

Z materiałami do zajęć będzie można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM  

w Gnieźnie oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Treść niniejszego sylabusa będzie dostępna  

w serwisie USOSweb. 

 

 



6 
 

III Informacje dodatkowe 

 

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Historia kultury europejskiej (wykład) 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie zajęć  

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

HKEW_01 

 
TK_01,  1, 2, 4 F, P 

HKEW_02 

TK_01, TK_02, TK_04, 

TK_05, TK_06, TK_08, 

TK_09, TK_10, TK_11, 

TK_12, TK_13, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEW_03 

 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEW_04 

 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEW_05 

 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEW_06 

 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_14,  TK_13, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEW_07 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_13, TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEW_08 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_13, TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEW_09 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEW_10 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_13, TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 
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HKEW_11 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_09, TK_10, 

TK_11, TK_12, TK_13, 

TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEW_12 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_06, TK_07, 

TK_08, TK_10, TK_11, 

TK_12, TK_13, TK_14, 

TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEW_13 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_11, 

TK_12, TK_13, TK_14, 

TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEW_14 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_12, TK_13, 

TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEW_15 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_13, TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

 

1 – metody podające: wykład informacyjny, pogadanka 

2 – metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem) 

3 – metody eksponujące: film 

4 – metody programowane: z użyciem komputera (prezentacja multimedialna) 

 

F – oceny formujące 

P – oceny podsumowujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) 

Nazwa przedmiotu: Warsztat tematyczny – Analityka międzynarodowa 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady 30 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 
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-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

5 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
35 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

 

3. Kryteria oceniania 

Studenci są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, znajomości obowiązkowej literatury 

oraz do przygotowania referatu w formie prezentacji multimedialnej (ćwiczenia). Ich wiedza, 

umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu, zostaną 

zweryfikowane poprzez kolokwium (ćwiczenia) oraz egzamin pisemny lub ustny (wykład). 

 

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych   

        w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia,  

        zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

        w programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia,  

        zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia,  

        zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia,  

        zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I Informacje ogólne 

 

1. Nazwa modułu kształcenia: Historia kultury europejskiej 

2. Kod modułu kształcenia: HKEC 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  

4. Kierunek studiów: projektowanie kultury 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: I  

7. Semestr: I 

8. Rodzaj zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 30 h 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy / prowadzącego zajęcia: 

Leszek Wetesko, prof. UAM dr hab., wetesko@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II Informacje szczegółowe 

 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 

 przedstawienie krajobrazu kulturowego Europy na przykładzie wybranych problemów, 

 ukazanie wpływu na obraz współczesnej kultury oraz sytuacji społeczno-politycznej Europy roli 

postaci historycznych, idei i rozgrywających się w przeszłości wydarzeń 

 wykształcenie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny różnorodnych faktów 

historycznych, procesów i zjawisk w kulturze europejskiej oraz wykształcenie postawy 

krytycznej, pozwalającej na prawidłowe analizowanie zjawisk kulturowych.  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

-    znajomość podstaw historii Europy Zachodniej. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

 

Symbol 

efektów  

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student:  

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

HKEC_01 zna i rozumie podstawową terminologię opisującą praktyki, 

relacje i procesy zachodzące w kulturze oraz potrafi jej 

używać.   

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

HKEC_02 rozumie i potrafi opisać dynamikę relacji: jednostka i 

społeczność w greckim polis, pogańskim i chrześcijańskim 

Rzymie 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

HKEC_03 potrafi wskazać i omówić główne czynniki kulturotwórcze, 

które przyczyniły się do wykształcenia się średniowiecznej 

Europy 

 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

mailto:wetesko@amu.edu.pl


2 
 

K_U05, K_U06,  

K_K02,  

HKEC_04 rozumie przyczyny kulturowe i potrafi krytycznie 

przedstawić  problematykę pozycji kobiety w patriarchalnym 

społeczeństwie średniowiecznej Europy 

 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

HKEC_05 ma świadomość wielkiej wagi wykształcenia jako czynnika 

kształtowania i ewolucji europejskiej tożsamości  

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06,  

K_K02,   

HKEC_06 ma świadomość znaczenia idei pielgrzymowania dla procesu 

budowy więzi społecznych, przełamywania niechęci wobec 

„obcych” oraz budowy tożsamości Europejczyków 

 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06,  

K_K02,  

HKEC_07 rozumie komunikacyjne funkcje architektury i sztuki w 

przestrzeni publicznej, potrafi uzasadnić istotną rolę tej 

aktywności twórczej Europejczyków w kształtowaniu 

poczucia kulturowej wspólnoty kontynentu 

 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

HKEC_08 potrafi na przykładach zrelacjonować i wskazać historyczne 

konteksty, trwającej od prawie dwóch tysięcy lat dyskusji na 

temat miejsca dzieła sztuki w przestrzeni sakralnej. 

 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06,  

K_K02,  

HKEC_09 zna konkretne postaci historyczne kobiet-emancypantek oraz 

potrafi nakreślić i skomentować historyczne okoliczności ich 

aktywności 

 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06,  

K_K02,   

HKEC_10 potrafi zdefiniować i wskazać intelektualne źródła pojęć 

„humanizm” i „renesans” 

 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

HKEC_11 zna najważniejsze nurty intelektualne i artystyczne w 

kulturze nowożytnej Europy, potrafi omówić ich  istotę oraz 

wskazać ich głównych przedstawicieli  

 

 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06,  

HKEC_12 ma świadomość znaczenia wykształcenia się pluralizmu 

poglądów teologicznych w ramach chrześcijaństwa i potrafi 

uzasadnić jego wpływ na kształt tożsamości europejskiej 

 

 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06,  

K_K02,   
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HKEC_13 potrafi przedstawić przyczyny i przebieg procesu 

industrializacji Europy w XIX i XX wieku oraz 

skomentować jego społeczne i kulturowe skutki 

K_W02,  K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

HKEC_14 zna historyczny kontekst narodzin nowoczesnej koncepcji 

narodu, potrafi wskazać polityczne, społeczne i gospodarcze 

źródła nacjonalizmów oraz totalitaryzmu w Europie 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

HKEC_15 potrafi nakreślić i krytycznie skomentować proces 

kształtowania się tożsamości kulturowej Europy 

K_W02, K_W03, 

K_W07, K_W08, 

K_W09, K_U01, 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06, 

K_K02,  

 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Historia kultury europejskiej 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  

Wprowadzenie do głównych problemów teoretycznych, 

metodologicznych i terminologicznych:  

 

HKEC_01,   

TK_02 Kultura świata antycznego – jednostka i społeczeństwo. 

HKEC_01, HKEC_02, 

HKEC_04, HKEC_05, 

HKEC_06, HKEC_08, 

HKEC_10, HKEC_11, 

HKEC_12, HKEC_13, 

HKEC_15 

TK_03 U źródeł kultury średniowiecza – tradycja i innowacja. 

HKEC_01, HKEC_02, 

HKEC_03, HKEC_04, 

HKEC_05, HKEC_06, 

HKEC_07, HKEC_08, 

HKEC_09, HKEC_10, 

HKEC_11, HKEC_12, 

HKEC_14, HKEC_15 

TK_04  Miejsce kobiety w społeczeństwie średniowiecznym 

HKEC_01, HKEC_02, 

HKEC_03, HKEC_04, 

HKEC_05, HKEC_06, 

HKEC_07, HKEC_08, 

HKEC_09, HKEC_10, 

HKEC_11, HKEC_12, 

HKEC_14, HKEC_15 

TK_05 
Edukacja Europejczyka od schyłkowego antyku do XX 

wieku. 

HKEC_01, HKEC_02, 

HKEC_03, HKEC_04, 

HKEC_05, HKEC_06, 

HKEC_07, HKEC_08, 

HKEC_09, HKEC_10, 

HKEC_11, HKEC_12, 

HKEC_14, HKEC_15 
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TK_06 
Pielgrzymowanie i szlaki pielgrzymkowej jako przykład 

turystyki kulturowej 

HKEC_01, HKEC_02, 

HKEC_03, HKEC_04, 

HKEC_05, HKEC_06, 

HKEC_07, HKEC_08, 

HKEC_09, HKEC_10, 

HKEC_11, HKEC_12, 

HKEC_14, HKEC_15 

TK_07 
Architektura i dzieło sztuki jako komunikat w przestrzeni 

społecznej. 

HKEC_01, HKEC_02, 

HKEC_03, HKEC_04, 

HKEC_05, HKEC_06, 

HKEC_07, HKEC_08, 

HKEC_09, HKEC_10, 

HKEC_11, HKEC_12, 

HKEC_14, HKEC_15 

TK_08 
Sztuka w przestrzeni sakralnej na przykładzie kontrowersji 

benedyktyńsko-cysterskich. 

HKEC_01, HKEC_02, 

HKEC_03, HKEC_04, 

HKEC_05, HKEC_06, 

HKEC_07, HKEC_08, 

HKEC_09, HKEC_10, 

HKEC_11, HKEC_12, 

HKEC_14, HKEC_15 

TK_09  
Europejskie emancypantki od schyłkowego antyku po XX 

stulecie 

HKEC_01, HKEC_02, 

HKEC_03, HKEC_04, 

HKEC_05, HKEC_06, 

HKEC_07, HKEC_08, 

HKEC_09, HKEC_10, 

HKEC_11, HKEC_12, 

HKEC_14, HKEC_15 

TK_10 
Renesans i humanizm – odwołania do przeszłości i 

innowacja. 

HKEC_01, HKEC_02, 

HKEC_03, HKEC_04, 

HKEC_05, HKEC_06, 

HKEC_07, HKEC_08, 

HKEC_09, HKEC_10, 

HKEC_11, HKEC_12, 

HKEC_14, HKEC_15 

TK_11 Główne nurty i ośrodki kultury nowożytnej 

HKEC_01, HKEC_02, 

HKEC_03, HKEC_04, 

HKEC_05, HKEC_06, 

HKEC_07, HKEC_08, 

HKEC_09, HKEC_10, 

HKEC_11, HKEC_12, 

HKEC_14, HKEC_15 

TK_12 Reformacja i kontrreformacja.  

HKEC_01, HKEC_02, 

HKEC_03, HKEC_04, 

HKEC_05, HKEC_06, 

HKEC_07, HKEC_08, 

HKEC_09, HKEC_10, 

HKEC_11, HKEC_12, 

HKEC_14, HKEC_15, 

TK_13  
Kulturowe i społeczne skutki postępu technologicznego i 

industrializacji Europy. 

HKEC_01, HKEC_02, 

HKEC_03, HKEC_04, 

HKEC_05, HKEC_06, 

HKEC_07, HKEC_08, 

HKEC_09, HKEC_10, 

HKEC_11, HKEC_12, 
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HKEC_14, HKEC_15 

TK_14 
Nacjonalizmy, totalitaryzmy i wojny w XIX i XX wieku. 

HKEC_01, HKEC_02, 

HKEC_03, HKEC_04, 

HKEC_05, HKEC_06, 

HKEC_07, HKEC_08, 

HKEC_09, HKEC_10, 

HKEC_11, HKEC_12, 

HKEC_14, HKEC_15 

TK_15 Podsumowanie cyklu wykładów – jaka jesteś Europo? 

HKEC_01, HKEC_02, 

HKEC_03, HKEC_04, 

HKEC_05, HKEC_06, 

HKEC_07, HKEC_08, 

HKEC_09, HKEC_10, 

HKEC_11, HKEC_12, 

HKEC_14, HKEC_15 

 

5. Literatura: 

a) obowiązkowa: 

Flis A., Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, Kraków 2003. 

H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994  

Kłoczowski J: Europa – korzenie chrześcijaństwa; wyd. Stentor; W-wa 2004 

Streeter M; Śródziemnomorska kolebka kultury europejskiej; PWN, Warszawa 2007 

Gajewska A., Feminizm, Poznań 2008. 

J. Tazbir, Reformacja-kontrreformacja-tolerancja, Wrocław 1997 

b) literatura pomocnicza: 

 Hammond N.G.L., Dzieje Grecji, Warszawa 1994. 

 Gadamer H.G., Dziedzictwo Europy, Warszawa 1992. 

 Jaczynowska M., Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1988. 

 Rostworowski E., Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2006. 

 Baszkiewicz J., Młodość uniwersytetów, Warszawa 1997. 

 Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, Warszawa 1969. 

 Kuderowicz Z., Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989. 

 Kumaniecki K.F., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1988.  

 Moulin L., Średniowieczni szkolarze i ich mistrzowie, Gdańsk 2002.  

 Pott H.G., Krótka historia kultury europejskiej, Wrocław 2007. 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

Nie przewiduje się możliwości wykorzystania b-learningu. 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do zajęć będzie można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM  

w Gnieźnie oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Treść niniejszego sylabusa będzie dostępna  

w serwisie USOSweb. 
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III Informacje dodatkowe 

 

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Historia kultury europejskiej (wykład) 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie zajęć  

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

HKEC_01 

 
TK_01,  1, 2, 4 F, P 

HKEC_02 

TK_01, TK_02, TK_04, 

TK_05, TK_06, TK_08, 

TK_09, TK_10, TK_11, 

TK_12, TK_13, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEC_03 

 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEC_04 

 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEC_05 

 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEC_06 

 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_14,  TK_13, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEC_07 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_13, TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEC_08 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_13, TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEC_09 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEC_10 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

1, 2, 4 F, P 
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TK_13, TK_14, TK_15 

HKEC_11 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_09, TK_10, 

TK_11, TK_12, TK_13, 

TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEC_12 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_06, TK_07, 

TK_08, TK_10, TK_11, 

TK_12, TK_13, TK_14, 

TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEC_13 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_11, 

TK_12, TK_13, TK_14, 

TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEC_14 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_12, TK_13, 

TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

HKEC_15 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09, 

TK_10, TK_11, TK_12, 

TK_13, TK_14, TK_15 

1, 2, 4 F, P 

 

1 – metody podające: wykład informacyjny, pogadanka 

2 – metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna (związana z ćwiczeniami) 

3 – metody eksponujące: film 

4 – metody programowane: z użyciem komputera (prezentacja multimedialna) 

 

F – oceny formujące 

P – oceny podsumowujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) 

Nazwa przedmiotu: Historia kultury europejskiej 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  30 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  



8 
 

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
15 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
15 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

30 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  

 

3. Kryteria oceniania 

Studenci są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, znajomości obowiązkowej literatury 

oraz do przygotowania referatu w formie prezentacji multimedialnej (ćwiczenia). Ich wiedza, 

umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu, zostaną 

zweryfikowane poprzez kolokwium (ćwiczenia) oraz egzamin pisemny lub ustny (wykład). 

 

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych   

        w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia,  

        zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

        w programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia,  

        zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia,  

        zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia,  

        zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Przygotowanie do praktyk studenckich i doradztwo 

zawodowe 
2. Kod modułu kształcenia: PDP 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy (moduł praktyki studenckie) 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: II 

8. Rodzaj zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 15 h 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Kamil Wasilkiewicz, dr, kamil.wasilkiewicz@amu.edu.pl  

11.  Język wykładowy: polski 

 

II Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 

- zapoznanie studentów z głównymi zadaniami praktyki zawodowej, 

- zaprezentowanie charakterystyki miejsc odbywania praktyk oraz panujących tam warunków, 

- wykształcenie umiejętności rozumienia procesów poznawczych oraz kształtowanie postawy opartej na 

samodzielności, zaangażowaniu i dyscyplinie, 

- rozwój kompetencji miękkich, w tym kreatywności, komunikatywności i planowania. 

  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

Brak wymagań wstępnych. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu)  

i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PDP_01 wskazać główne cele i zadania praktyki zawodowej  K_W12, K_U01 

PDP_02 wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu prawidłowego odbycia 

praktyki zawodowej oraz poszerzania indywidualnych obszarów 

poznawczych  

K_U01, K_U16 

PDP_03 operować wiedzą z zakresu organizacji, bezpieczeństwa i 

higieny pracy  

K_W12, K_U01  

PDP_04 wykorzystać zdobytą wiedzę w celu kształtowania postawy 

opartej na zaangażowaniu, rzetelności i etyce zawodowej  

K_W12, K_K08 

PDP_05 analizować i wyjaśniać złożone problemy związane z miejscem 

odbywania praktyki zawodowej i przyszłego miejsca pracy  

K_U01, K_U03, K_K03 
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: przygotowanie do praktyk studenckich i doradztwo zawodowe 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

Wprowadzenie do głównych problemów 

teoretycznych, metodologicznych  

i terminologicznych.  

PDP_01, PDP_05  

TK_02 Charakterystyka miejsca odbywania praktyki zawodowej.  PDP_01, PDP_04, PDP_05 

TK_03 
Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy  

w miejscu odbywania praktyki zawodowej. 
PDP_03  

TK_04 
Rola praktyki zawodowej w cyklu edukacyjnym na studiach 

wyższych.  

PDP_01, PDP_02, PDP_04, 

PDP_05 

TK_05 
Praktyki zawodowe w karierze zawodowej absolwenta 

kierunku komunikacja europejska 

PDP_01, PDP_02, PDP_04, 

PDP_05  

 

5. Zalecana literatura 

a) obowiązkowa: 

Bańka A., Chirkowska-Smolak T., Charakterystyki zawodów i ofert pracy, Warszawa 1994. 

Czarnecki K., Rozwój zawodowy człowieka, Warszawa 1985. 

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w IKE UAM w Gnieźnie. 

 

b) uzupełniająca: 

Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2001. 

Bednarczyk H., Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju kształcenia zawodowego, Radom 1985. 

Bennewicz B., Coaching czyli przebudzacz neuronów, Warszawa 2009. 

Canfield J., Chee P., Coaching dla zwycięzców. Sprawdzone techniki urzeczywistniania marzeń  

i osiągania trudnych celów, Poznań 2014. 

Dobrowolska D., Praca w życiu człowieka, Warszawa 1980. 

Łukaszewicz R., Wyznaczniki kształtowania sukcesów zawodowych, Wrocław 1979. 

Niermayer R., Umiejętności osobiste. Jak je rozwinąć i wykorzystać w pracy?, Warszawa 2009.  

Nowacki T.W., Praca i wychowanie, Warszawa 1980.  

Socjologia zawodów, red. A. Sarapata, Warszawa 1965. 

Stępień J., Socjologia pracy i zawodu, Poznań 2005. 

Wiatrowski Z., Pedagogika pracy w zarysie, Warszawa 1985. 

Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa 

1993. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:  

Nie przewiduje się możliwości wykorzystania b-learningu  

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do zajęć będzie można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM  

w Gnieźnie oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Treść niniejszego sylabusa będzie dostępna  

w serwisie USOSweb. 
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III Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): przygotowanie do praktyk studenckich i doradztwo zawodowe 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PDP_01 
TK_01, TK_02, TK_04, 

TK_05  
1, 2, 3 F, P 

PDP_02 TK_01, TK_04, TK_05  1, 2, 3, 4 F, P 

PDP_03 TK_03 1, 2, 3, 4  F, P 

PDP_04 TK_02, TK_04, TK_05  1, 2, 3, 4  F, P 

PDP_05 
TK_01, TK_02, TK_04, 

TK_05  
1, 2, 3, 4  F, P 

 
1 - metody podające: wykład informacyjny, pogadanka 

2 - metody aktywizujące: dyskusja (w tym burza mózgów) 

3 - metody programowane: z użyciem komputera (prezentacja multimedialna) 

4 - metody praktyczne: warsztaty 

F - oceny formujące 

P - oceny podsumowujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: przygotowanie do praktyk studenckich i doradztwo zawodowe 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady --- - wykłady --- 

- ćwiczenia  10 - ćwiczenia  --- 

- konwersatorium  --- - konwersatorium --- 

- seminarium --- - seminarium --- 

- lektorat --- - lektorat --- 

- warsztaty   --- - warsztaty  --- 

- zajęcia terenowe --- - zajęcia terenowe --- 
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- sesje doradztwa zawodowego 5 - sesje doradztwa zawodowego --- 

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

- samodzielne studiowanie tematyki wykładów  --- - samodzielne studiowanie tematyki wykładów --- 

- samodzielne przygotowywanie się do zajęć 3 - samodzielne przygotowywanie się do zajęć --- 

- udział w konsultacjach 2 - udział w konsultacjach --- 

- czytanie wskazanej literatury 5 - czytanie wskazanej literatury --- 

- przygotowanie projektu i dokumentacji --- - przygotowanie projektu i dokumentacji --- 

- przygotowanie referatu w formie prezentacji --- - przygotowanie referatu w formie prezentacji --- 

- przygotowanie pracy pisemnej --- - przygotowanie pracy pisemnej --- 

- zbieranie materiału --- - zbieranie materiału --- 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i udział 

w egzaminie/zaliczeniu 
5 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i udział 

w egzaminie/zaliczeniu 
--- 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE 30 ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE --- 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS --- 

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Współpraca zagraniczna samorządu terytorialnego 

2. Kod modułu kształcenia: WZST 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I 

6. Rok studiów: 1 

7. Semestr: 2 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 15h 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: specjalista z Urzędu Miasta Gniezna 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu jest przekazanie studentom wiedzy o możliwościach jakie współpraca 

zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego (JST) daje lokalnej społeczności, jej wpływie 

na kształtowanie relacji między społeczeństwami oraz znaczenu dla kształtowania 

przyjaznych relacji w otoczeniu międzynarodowym. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

brak 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

WZST_01 Zna i rozumie główne obszary oraz narzedzia 

działalności zagranicznej jednostek samorządu 

terytorialnego (JST). 

K_W04; K_W08; K_W09; 

K_W12 

K_U03; K_U04; K_U16 

K_K03; K_K06 K_K09 

WZST_02 Potrafi wskazać cele działalności zagranicznej JST. K_W04; K_W08; K_W09; 

K_W12 

K_U03; K_U04; K_U16 

K_K03; K_K06 K_K09 

WZST_03 Zna i rozumie korzyści, jakie działalność zagraniczna 

JST przynosi lokalnej społeczności, w tym możliwości 

jakie otwiera ona przed lokalnym społeczeństwem 

obywatelskim. 

K_W04; K_W08; K_W09; 

K_W12 

K_U03; K_U04; K_U16 

K_K03; K_K06 K_K09 

WZST_04 Potrafi wyjaśnić znaczenie współpracy JST dla budowy 

stosunków dobrosąsiedzkich oraz atmosfery zaufania w 

środowisku międzynarodowym. 

K_W04; K_W08; K_W09; 

K_W12 

K_U03; K_U04; K_U16 

K_K03; K_K06 K_K09 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Współpraca zagraniczna samorządu terytorialnego 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 JST na arenie międzynarodowej – WZST_01; WZST_02; 
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możliwości działania. 

TK_02 

Idea miast partnerskich – teoria i przykłady 

praktyczne (na przykładzie współpracy 

miasta Gniezno) 

WZST_01; WZST_02; 

WZST_03; WZST_04; 

WZST_05 

TK_03 
Dobre praktyki międzynarodowej 

współpracy JST – omówienie przykładów. 

WZST_01; WZST_03; 

WZST_04; 

TK_04 
Cywilizacyjne i rozwojowe znaczenie 

współpracy JST - omówienie przykładów. 

WZST_01; WZST_03; 

WZST_04; 

TK_05 
Współpraca międzynarodowa JST a dialog 

międzykulturowy. 

WZST_01; WZST_03; 

WZST_04; 

TK_06 
Współpraca międzynarodowa JST – cele i 

korzyści. 
WZST_02; WZST_03; 

TK_07 
Mieszkańcy regionu wobec współpracy 

międzynarodowej JST. 
WZST_03;  

 

5. Zalecana literatura 

Dyplomacja publiczna, red. Ociepka B, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008. 

Fukasiewicz A., Łada A, Wenerski Ł., Współpraca zagraniczna polskich samorządów. Wnioski z 

badań, Instytut Spraw Publicznych 2012. 

Ociepka B., Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Warszawa 2013. 

Ociepka B., Nowa dyplomacja publiczna, Magazyn Teraz Polska, 

http://magazynterazpolska.pl/pl/a/nowa-dyplomacja-publiczna (dostęp: 29.10.2017). 

Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego, red. Natanek M., Regionalny 

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Kraków, 2013. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Współpraca zagraniczna samorządu terytorialnego 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

WZST_01 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04; TK_05 

Wykład konwersatoryjny, 

przygotowanie referatów przez 

studentów, dyskusja. 

F, P 

WZST_02  TK_01; TK_02; TK_06 

Wykład konwersatoryjny, 

przygotowanie referatów przez 

studentów, dyskusja. 

F, P 

WZST_03 
TK_02; TK_03; TK_04; 

TK_05; TK_06; TK_07 

Wykład konwersatoryjny, 

przygotowanie referatów przez 

studentów, dyskusja. 

F, P 

WZST_04 
TK_02; TK_03; TK_04; 

TK_05; 

Wykład konwersatoryjny, 

przygotowanie referatów przez 

studentów, dyskusja. 

F, P 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Współpraca zagraniczna samorządu terytorialnego 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
15 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Historia dyplomacji   

2. Kod modułu kształcenia: HDY 

3. Rodzaj modułu kształcenia: Dyplomacja publiczna   

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska  

5. Poziom studiów: I stopnia  

6. Rok studiów: I  

7. Semestr: 2 (letni) 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 godz., wykład  

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk; felipe79@amu.edu.pl  

11. Język wykładowy: polski  

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w najważniejsze zagadnienia związane z historią i 

rozwojem dyplomacji polskiej i powszechnej. W trakcie wykładu student zapozna się z 

początkami dyplomacji, jej rozwojem i ewolucją od czasów starożytnych po wiek XX. 

Wykład zostanie oparty na kryterium chronologicznym oraz kryterium tzw. studium 

przypadku (przedstawienie i interpretacja konkretnych wydarzeń historycznych mających 

wprowadzić studenta w arkana dyplomacji).  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii Polski i powszechnej.  

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

HDY_01 rozumieć i wyjaśniać kwestie terminologiczne związane z 

dyplomacją  

K_W02 K_W07 K_U01  

K_K01 

HDY_02 omawiać genezę, rozwój i ewolucję dyplomacji  Polski i 

powszechnej  
K_W07 K_W08  K_U03 

K_U04 K_U05 K_U07 K_K01 

K_K02 K_K03 K_K06 

HDY_03 charakteryzować podstawowe elementy składające się na 

tzw. dyplomację klasyczną 

K_W07 K_W08 K_U03 

K_U04 K_U05 K_U07 K_K01 

K_K02 K_K03 K_K06 

HDY_04 rozumieć i oceniać rolę i znaczenie dyplomacji w 

rozwiązywaniu konfliktów dawniej i dziś 

K_W07 K_W08 K_U03 

K_U04  K_U05 K_U07  

K_K01  K_K02 K_K03 K_K06 

HDY_05 formułować pytania i problemy badawcze związane ze 

światem dyplomacji  

K_W07 K_W08 K_W12 

K_U01 K_U03 K_U04 K_U05 

K_U06 K_U07 K_U08 K_K01 

K_K02 K_K03 K_K06 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Historia dyplomacji   

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

mailto:felipe79@amu.edu.pl
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TK_01 Czym jest dyplomacja? Próba definicji  HDY_01 

TK_02 Dyplomacja w starożytności i średniowieczu  HDY_01  HDY_03 

TK_03 
Ferdynand Katolicki i dylematy nowożytnej dyplomacji 

hiszpańskiej (1492-1516)  

HDY_02  HDY_03  HDY_04 

HDY_05 

TK_04 
Francusko-habsburska wojna propagandowa w walce o tron 

cesarski w Rzeszy (1515-1519) 

HDY_02  HDY_03  HDY_04 

HDY_05 

TK_05  
Turcja jako element gry dyplomatycznej Polski i Francji w 

epoce nowożytnej  

HDY_02  HDY_03  HDY_04 

HDY_05 
 

5. Zalecana literatura 
Literatura (wybór): 

F. Kubiaczyk, Między wojną a dyplomacją. Ferdynand Katolicki i polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 

1492-1516, Kraków 2010.  

F. Kubiaczyk, Cesarz Karol V. Klęska polityki, triumf idei, Oświęcim 2017.  

M. Serwański, Historia powszechna XVI-XVIII w., Poznań 2001. 

M. Serwański, Henryk III Walezy w Polsce: stosunki polsko-francuskie w latach 1566-1576,  Kraków 1976. 

M. Serwański, Francja wobec Polski w dobie wojny trzydziestoletniej (1618-1648), Poznań 1986.  

H. Kissinger,  Dyplomacja, Warszawa 2009.  

N. Machiavelli, Książę, Kraków 2005. 

S. Nahlik, Narodziny nowożytnej dyplomacji, Wrocław 1971.  

R. Frelek, Dzieje dyplomacji. Zarys historii stosunków międzynarodowych, Toruń 2014. 

R. Frelek, Najkrótsza historia dyplomacji, Warszawa 2000. 

Historia dyplomacji polskiej, pod. red. G. Labudy i W. Michowicza, Warszawa 2002.  

A. Czartoryski, Rozważania o dyplomacji, Kraków 2011.  

N. Davies, Europa: rozprawa historyka z historią, Kraków 2003.  

N. Davies, Boże Igrzysko, Kraków 2007.  

K. Dopierała, Stosunki dyplomatyczne Polski z Turcją za Stefana Batorego,  Warszawa 1986. 

J. Pajewski, Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich,  Poznań 2003.   

R. Skowron, Dyplomaci Polscy w Hiszpanii w XVI i XVII wieku, Kraków 1997. 

Pecunia nervus belli: z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku, pod. red. M. 

Markiewicza, R. Skowrona, F. Wolańskiego,  Katowice 2016.  

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do zajęć można się zapoznać w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej 

UAM, Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, bibliotekach wydziałowych oraz w teczce 

przygotowanej przez prowadzącego.  

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Historia dyplomacji  

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia 

zajęć umożliwiające 

osiągnięcie założonych 

efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 

osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

HDY_01 TK_01 TK_02  1 formująca, podsumowująca 

HDY_02 TK_03 TK_04 TK_05  1 formująca, podsumowująca  

HDY_03 
TK_02 TK_03 TK_04 

TK_05 
1 formująca, podsumowująca 

HDY_04 TK_03 TK_04 TK_05 1 formująca, podsumowująca 

HDY_05  TK_03 TK_04 TK_05 1 formująca, podsumowująca 
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Legenda: 

1 – wykład połączony z interpretacją tekstów historyczno-kulturowych, prezentacją oraz 

dyskusją ze studentami   
 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Historia dyplomacji  

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady   30 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

- samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
30 

- samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

15 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  
5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Sztuka wystąpień publicznych i techniki autoprezentacji 

2. Kod modułu kształcenia: SWPTA 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy (specjalność dyplomacja publiczna) 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia I stopnia 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: II 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty, 20 h 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Kamil Wasilkiewicz, dr, kamil.wasilkiewicz@amu.edu.pl  

11. Język wykładowy: polski 

 

II Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 

- zapoznanie uczestników zajęć z metodami przygotowywania i wygłaszania wypowiedzi publicznych, 

- rozwój kompetencji miękkich (komunikatywności, kreatywności, odporności na stres, umiejętności 

pracy zespołowej, autoprezentacji), 

- kształtowanie warsztatu mówcy poprzez realizację zadań praktycznych. 
  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 
 

Brak wymagań wstępnych. 
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia 

efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

SWPTA_01 formułować problem, tezę i temat wystąpienia, 
K_W02, K_W05, K_U01, 

K_U02, K_U09, K_K04 

SWPTA_02 
wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu komunikacji 

niewerbalnej, 

K_W02, K_W05, K_U01, 

K_U02, K_U09, K_K04 

SWPTA_03 wykorzystać znajomość zasad mowy ciała w procesie komunikacji, 
K_W02, K_W05, K_U01, 

K_U02, K_U09, K_K04 

SWPTA_04 radzić sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych, 
K_W02, K_U01, K_U02, 

K_U09, K_K01, K_K04 

SWPTA_05 
zidentyfikować główne błędy popełniane w trakcie wystąpień 

publicznych, 

K_W02, K_W05, K_U01, 

K_U02, K_U09 

SWPTA_06 scharakteryzować funkcje, rodzaje i techniki autoprezentacji. 
K_W02, K_W05, K_U01, 

K_U02 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Sztuka wystąpień publicznych i techniki autoprezentacji 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  
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TK_01 autoprezentacja – definicja, rodzaje, funkcje i techniki 
SWPTA_02, SWPTA_03, 

SWPTA_06 

TK_02 zasady przygotowania wystąpień publicznych  
SWPTA_01, SWPTA_02, 

SWPTA_03, SWPTA_04  

TK_03 komunikacja niewerbalna w wystąpieniach publicznych  
SWPTA_02, SWPTA_03, 

SWPTA_05  

TK_04 wygłaszanie mowy: artykulacja, modulacja głosem, słyszalność  SWPTA_01, SWPTA_05  

TK_05 

cechy dobrego mówcy: pewność siebie, sposoby radzenia sobie 

ze stresem, umiejętność występowania  

w sytuacjach nagłych  

SWPTA_03, SWPTA_04  

 

5. Zalecana literatura 

Andrzejewski A. (red.), Sztuka wystąpień publicznych, Poznań 2002. 

Beling A., Sztuka wystąpień publicznych. Jak się zaprezentować? Co i jak mówić? Jak umiejętnie  

wpływać na ludzi?, Gdańsk 2010. 

Blein B., Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Warszawa 2010. 

Esposito J.E., Nigdy więcej tremy. Jak przełamać lęk przed wystąpieniami publicznymi, tłum. 

A. Kucharczyk-Barycza, K. Głowacki, Gliwice 2010. 

Lewandowska-Tarasiuk E., Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 

2001. 

Rzędowscy A. i R., Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice 2009. 

Turk Ch., Sztuka przemawiania, Wrocław 2003. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:  

Brak możliwości wykorzystania b-learningu. 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do zajęć będzie można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM  

w Gnieźnie oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Treść niniejszego sylabusa będzie dostępna  

w serwisie USOSweb. 

III Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Sztuka wystąpień publicznych i techniki autoprezentacji 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 

osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

SWPTA_01 TK_02, TK_03, TK_04, TK_05  1, 2, 3, 4 
F, P, realizacja zadania 

praktycznego  

SWPTA_02 TK_03, TK_04, TK_05  1, 2, 3, 4 
F, P, realizacja zadania 

praktycznego  

SWPTA_03 TK_03, TK_05  1, 2, 3, 4 
F, P, realizacja zadania 

praktycznego  

SWPTA_04 TK_02, TK_05  1, 2, 3, 4 
F, P, realizacja zadania 

praktycznego  
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SWPTA_05 TK_03, TK_04, TK_05 1, 2, 3, 4 
F, P, realizacja zadania 

praktycznego  

SWPTA_06 TK_01 1, 2, 3, 4 
F, P, realizacja zadania 

praktycznego 

 
1 - metody podające: wykład informacyjny, pogadanka 

2 - metody aktywizujące: dyskusja (w tym burza mózgów) 

3 - metody programowane: z użyciem komputera (prezentacja multimedialna) 

4 - metody praktyczne: warsztaty, metoda projektu 

 

F - oceny formujące 

P - oceny podsumowujące 

5. Wskaż przyczyny zaburzeń w procesie komunikowania się.  

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: sztuka wystąpień publicznych i techniki autoprezentacji 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady --- - wykłady --- 

- ćwiczenia  --- - ćwiczenia  --- 

- konwersatorium  --- - konwersatorium --- 

- seminarium --- - seminarium --- 

- lektorat --- - lektorat --- 

- warsztaty 20 - warsztaty --- 

- zajęcia terenowe --- - zajęcia terenowe --- 

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

- samodzielne studiowanie tematyki wykładów  --- - samodzielne studiowanie tematyki wykładów --- 

- samodzielne przygotowywanie się do zajęć 15 - samodzielne przygotowywanie się do zajęć --- 

- udział w konsultacjach 10 - udział w konsultacjach --- 

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury --- 

- przygotowanie projektu i dokumentacji 20 - przygotowanie projektu i dokumentacji --- 

- przygotowanie referatu w formie prezentacji 5 - przygotowanie referatu w formie prezentacji --- 

- przygotowanie pracy pisemnej --- - przygotowanie pracy pisemnej --- 

- zbieranie materiału --- - zbieranie materiału --- 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
5 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
--- 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN  

W SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN  

W SEMESTRZE 
--- 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS --- 
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3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Savoir-vivre i etykieta językowa w dyplomacji publicznej 

2. Kod modułu kształcenia: ZSV 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowe 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia I stopnia 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: II 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15h, warsztaty 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Zofia Kaczmarek, dr, lawinia@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 

Zapoznanie studentów z zasadami savoir-vivre’u i etykiety w dyplomacji publicznej, 

pozytywne ich nastawienie do znaczenia dobrych manier oraz ich stosowania w aktywności 

publicznej i zawodowej. Studenci zapoznają się także z etykietą językową obowiązującą  

w kontaktach interpersonalnych, poznają jej znaczenie oraz nauczą się stosować ją  

w praktyce.  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

Brak wymagań wstępnych. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia 

efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

ZSV_01 przedstawić podstawowe komunikacyjne strategie 

grzecznościowe, które uwzględniają  formalność i nieformalność 

kontaktu, role społeczne rozmówców, wyznaczniki genderowe itp. 

K_W04, K_U08, K_U13, 

K_K03, K_K04; K_K09 

ZSV_02 zastosować takie środki grzeczności językowej oraz 

pozajęzykowej, które służą fortunności wypowiedzi i uzyskaniu 

pożądanego celu komunikacyjnego.  

K_W05, K_U07, K_U08, 

K_K03, K_K04, K_K09 

ZSV_03 wskazać i analizować różnice w interkulturowym komunikowaniu 

się. 

KW_03, K_U01, K_K02, 

K_K03, K_K09 

ZSV_04 wykorzystać wiedzę o normach i regułach zachowania i 

komunikowania się w tworzeniu pozytywnego wizerunku swojego 

państwa na forum międzynarodowym. 

K_U02; K_U13, K_K03, 

K_K04, K_K06, K_K09 

ZSV_05 wyjaśnić znaczenie etykiety i etykiety językowej w dyplomacji 

publicznej. 

K_W02, K_U02 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Savoir-vivre i etykieta językowa w dyplomacji publicznej 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  
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TK_01 

Etykieta i etykieta językowa – czym jest? Przeżytek czy 

zagadnienie aktualne? Korzyści  

i skutki stosowania „kodeksu ruchu towarzyskiego”. Rola savoir-

vivre’u w dyplomacji oraz w życiu towarzyskim  

i zawodowym.  

ZSV_04, ZSV_05 

TK_02 

Czym jest dyplomacja publiczna? Cele, priorytety, adresaci, 

narzędzia i instrumenty dyplomacji publicznej na przykładzie 

Polski. 

ZSV_04, ZSV_05 

TK_03 

Pierwszy kontakt i jego rola – siła pierwszego wrażenia w 

kontaktach prywatnych, zawodowych i w dyplomacji. Etykieta 

ubioru, wygląd zewnętrzny w dyplomacji publicznej. 

ZSV_01, ZSV_02, ZSV_03, 

ZSV_04 

TK_04 

Kultura słowa i gestu – rola języka i mowy ciała w kontaktach 

towarzyskich i zawodowych, sztuka prowadzenia konwersacji; 

small-talks, negocjacje. Zasady komunikacji interpersonalnej. 

Uprzejmość jako strategia służąca „ochronie twarzy”. 

ZSV_01, ZSV_02, ZSV_03¸ 

ZSV_04 

TK_05 

O niektórych tabu kulturowych. Empatia, tolerancja, 

asertywność w kontaktach międzynarodowych i 

międzykulturowych. Faux-pas – jak wybrnąć z nieprzyjemnych 

sytuacji. 

ZSV_01, ZSV_02, ZSV_03, 

ZSV_04 

TK_06 
Kultura w tworzeniu wizerunku i reputacji państwa w świecie. 

Miękka siła (soft power). 
ZSV_02, ZSV_04, ZSV_05 

 

5. Zalecana literatura 

Barcz J., Libera B., Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty 

pragmatyki zawodowej, Warszawa 2007.  

Dyplomacja publiczna, red. B. Ociepka, Wrocław 2008. 

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny: ceremoniał & etykieta, Warszawa 2010.  

Sutor J., Etykieta dyplomatyczna z elementami protokołu i ceremoniałów, Warszawa 2016. 

Ziętek A., Od dominacji kulturowej do soft power. Kultura w promocji państw, Warszawa 2010, 

[w:] Międzynarodowe stosunki kulturowe, red. A. Ziętek, ss. 129 -161. 

Ziętek A., Wizerunek międzynarodowy Polski, Międzynarodowy wizerunek Polski,  

[w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. 

H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Zamość 2012, ss. 247-265. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do zajęć zapoznać się można w Bibliotece Uniwersyteckiej. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Savoir-vivre i etykieta językowa w dyplomacji publicznej 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

ZSV_01 TK_03, TK_04, TK_05 warsztat  F, P 

ZSV_02 
TK_03, TK_04, TK_05, 

TK_06 
warsztat  F, P 

ZSV_03 TK_03, TK_04, TK_05 warsztaty F, P 

ZSV_04 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06 
warsztaty F, P 

ZSV_05 TK_01, TK_02, TK_06 warsztaty F, P 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Savoir-vivre i etykieta językowa w dyplomacji publicznej 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  15 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
7 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 2 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

5 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
29 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Techniki negocjacyjne w dyplomacji publicznej 

2. Kod modułu kształcenia: TNDP 

3. Rodzaj modułu kształcenia: dyplomacja publiczna-specjalność 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: I rok 

7. Semestr: letni 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 warsztaty 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Eliza Grzelak, dr hab., kontakt@elizagrzelak.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 Opanowanie technik zarządzania konfliktem 

  Poznanie procesu organizacji negocjacji 

 Wskazanie etapów i celów negocjacji 

 Wdrożenie procesu racjonalnej kontroli przebiegu negocjacji (teoria rozumnej 

interakcji) 

 Zapoznanie z narzędziami i technikami perswazyjnymi wykorzystywanymi w 

negocjacjach 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

brak 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

TNDP_01 poprowadzić negocjacje 

 

K_U06, K_U07, K_K04 

TNDP_02 w sytuacji konfliktu doprowadzić do negocjacji K_U01, K_K04 

TNDP_03 wykorzystać zgodnie z zasadami etycznymi techniki 

perswazyjne 

K_W05, K_K04, K_K08 

TNDP_04 zastosować w praktyce podstawowe teorie 

zarządzania konfliktem 

K_W01 , K_U13, K_K04 

TNDP_05 rozpoznać techniki i strategie stosowane przez innych 

uczestników negocjacji 

K_W04, K_W06, K_U02, 

K_K08 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Techniki negocjacyjne w dyplomacji publicznej 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Zarządzanie konfliktem w teorii i praktyce TNDP_02, TNDP_04 

TK_02 Etapy negocjacji TNDP_01 
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TK_03 Typy negocjacji TNDP_01, 

TK_04 Strategie negocjacyjne 
TNDP_05, TNDP_03, 

TNDP_02 

 

5. Zalecana literatura 

 M.Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Ebooki. Wolters Kluwer      

                           Polska, 2009  

 L.Bjorn, R. Lennart, Techniki negocjacji. Jak odnieść sukces w negocjacjach, Szczecin 

2014 

 Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2004. 

 Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 

2004. 

 Gołembiewski Paweł, Próg Zwycięstwa: praktyczny przewodnik przygotowania do 

negocjacji, Warszawa 2016. 

 Doliński Dariusz, Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2006 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Materiały i publikacje będą znajdowały się w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Techniki negocjacyjne w dyplomacji publicznej 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

TNDP_01 TK_02, TK_03 1,2,3  F,P 

TNDP_02 TK_01, TK_04 1 ,3 F,P 

TNDP_03 TK_04 2,3 F,P 

TNDP_04 TK_01 1,2,3 F,P 

TNDP_05 TK_04 1,2,3 F,P 

 

1) praca w zespole 

2) dyskusja 

3) praca pod opieką prowadzącego warsztaty 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Techniki negocjacyjne w dyplomacji publicznej 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   
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- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
10 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
10 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 2 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 8 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
10 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

5 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
75 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Erystyka 

2. Kod modułu kształcenia: ERYW 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obligatoryjny 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: II 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 15h 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak, kazmier@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Przedstawienie najważniejszych elementów sztuki erystycznej w ujęciu diachronicznym i 

komparatystycznym. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student/ka powinien mówić zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

ERYW_01 Rozróżniać typy i strategie erystyczne. K_W02, K_W04; K_U01; 

K_U02; K_K02 

ERYW_02 Rozpoznawać podstawowe chwyty erystyczne. K_W04, K_W05; K_W11; 

K_U01; K_U02; K_K02 

ERYW_03 Określać cele i intencje komunikacyjne na podstawie 

zastosowanych metod erystycznych. 

K_W05, K_W06; K_U02; 

K_U04; K_K09 

ERYW_04 Analizować i interpretować zachowania 

komunikacyjne różnych przedstawicieli życia 

publicznego. 

K_W02, K_W04, K_W06; 

K_W08; K_W11; K_U04; 

K_K02 

ERYW_05 Analizować i interpretować obecność erystyki w 

różnego rodzaju dyskursach. 

K_W09; K_W10; K_U06; 

K_U12; K_K09 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Erystyka 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Historia erystyki. ERYW_01, ERYW_02 

TK_02 Erystyka w dyskursach życia publicznego. ERYW_02, ERYW_03 

TK_03 Metody i chwyty erystyczne. ERYW_03, ERYW_04 

TK_04 Erystyka w działaniu. ERYW_04, ERYW_05 
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5. Zalecana literatura 

Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach., Znak, 2005. 

Korolko M., Sztuka retoryki: przewodnik encyklopedyczny, wyd. 2 rozsz. , Warszawa 1998. 

Lichański J.Z., Co to jest retoryka? Kraków 1996.  

Lichański J.Z., Retoryka: od renesansu do współczesności: tradycja i innowacja, Warszawa 2000. 

Perelman C., Imperium retoryki, Warszawa 2002.  

Pisarek W., Słowa między ludźmi. Warszawa 1985. 

Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska. Kraków 2002. 

Artur Schopenhauer, Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów, Onepress, 2007 (lub inne). 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

W Bibliotece UAM oraz Instytutu Kultury Europejskiej UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć 

i metod oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Erystyka 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

ERY_01 TK_01 1 F 

ERY_02 TK_01, TK_02 1 F 

ERY_03 TK_02, TK_03 2 F, P 

ERY_04 TK_03, TK_04 2 F,P 

ERY_05 TK_04 2 P 

 

1. Prezentacja szkół, metod i chwytów erystycznych. 

2. Analiza i interpretacja wybranych przykładów medialnych. 

F – formująca 

P – podsumowująca 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Erystyka 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady 15 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  
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- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
15 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

15 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
45 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Erystyka 

2. Kod modułu kształcenia: ERYC 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obligatoryjny 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: II 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty, 15h 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr Zofia Kaczmarek, zfkaczmarek@gmail.com 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Wykształcenie w studentach biegłości w zakresie posługiwania się umiejętnościami 

erystycznymi. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student/ka powinien mówić zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 

potwierdzeniu osiągnięcia efektów 

kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

ERYC_01 Rozróżniać typy i strategie erystyczne. K_W04; K_U01; K_U02; 

K_K02; K_K04 

ERYC_02 Rozpoznawać podstawowe chwyty 

erystyczne. 

K_W04, K_W05; K_W11; 

K_U01; K_U02; K_K02; 

K_K04 

ERYC_03 Określać cele i intencje komunikacyjne na 

podstawie zastosowanych metod 

erystycznych. 

K_W05, K_U02; K_U04; 

K_K04; K_K09 

ERYC_04 Konstruować różnego typu wystąpienia 

publiczne z zastosowaniem chwytów 

erystycznych. 

K_W02, K_W04, K_W06; 

K_W11; K_U04; K_K02; 

K_K04 

ERYC_05 Dyskutować i prowadzić spory w 

inteligentny sposób. 

K_W10; K_U06; K_U12; 

K_K04; K_K09 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Erystyka 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Historia erystyki. ERYC_01, ERYC_02 

TK_02 Erystyka w dyskursach życia publicznego. ERYC_02, ERYC_03 

TK_03 Erystyka w mowach. ERYC_03, ERYC_04 

TK_04 Erystyka w dyskusjach. ERYC_04, ERYC_05 
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5. Zalecana literatura 

Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach., 

Znak, 2005. 

Korolko M., Sztuka retoryki: przewodnik encyklopedyczny, wyd. 2 rozsz. , 

Warszawa 1998. 

Lichański J.Z., Co to jest retoryka? Kraków 1996.  

Lichański J.Z., Retoryka: od renesansu do współczesności: tradycja i innowacja, 

Warszawa 2000. 

Perelman C., Imperium retoryki, Warszawa 2002.  

Pisarek W., Słowa między ludźmi. Warszawa 1985. 

Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska. Kraków 2002. 

Artur Schopenhauer, Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów, Onepress, 2007 (lub 

inne). 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

W Bibliotece UAM oraz Instytutu Kultury Europejskiej UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia 

zajęć i metod oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Erystyka 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

ERYC_01 TK_01 1  F 

ERYC_02 TK_01, TK_02 1 F 

ERYC_03 TK_02, TK_03 2 F, P 

ERYC_04 TK_03, TK_04 2 F,P 

ERYC_05 TK_04 2 P 

 

1. Analiza i interpretacja wybranych przykładów medialnych. 

2. Analiza przygotowywanych mów i udziału w dyskusjach. 

F – formująca 

P – podsumowująca 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Erystyka 
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Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  15 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
30 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

5 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
60 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Stylistyka praktyczna   

2. Kod modułu kształcenia: SPR 

3. Rodzaj modułu kształcenia: specjalnościowy  

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska  

5. Poziom studiów: pierwszy 

6. Rok studiów: pierwszy 

7. Semestr: drugi 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty, 30 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Katarzyna Szewczyk-Haake, dr, haaczyk@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 Doskonalenie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie różnymi odmianami 

stylistycznymi polszczyzny.  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

nie dotyczy 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

SPR_1 Tworzyć samodzielnie teksty mówione i pisane w różnych 

rejestrach stylistycznych polszczyzny.  

K_U07, K_U09, K_U10 

SPR_2 Rozumie wagę działań komunikacyjnych dla kształtowania 

relacji międzyludzkich i świadom ich rangi, kompetentnie 

podejmuje takie działania.  

K_K04, K_U09, K_U10 

SPR_3 Zdaje sobie sprawę z różnych kryteriów wartościowania 

wypowiedzi językowej i potrafi argumentować na rzecz takiego 

czy innego jej ukształtowania.  

K_U01, K_U02 

SPR_4 Potrafi przygotowywać różne gatunki wypowiedzi ustnej i 

pisemnej w języku polskim  

K_U07, K_U09, K_U10, 

K_K04 

SPR_5 Potrafi redagować teksty pisane różnego rodzaju i dokonywać 

korekty tekstów cudzych.  

K_U16, K_K05 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Stylistyka praktyczna   

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_1 

Ćwiczenia stylistyczne (w zakresie 

stylistycznego zróżnicowania polszczyzny oraz 

w kontekście różnorakich sytuacji 

komunikacyjnych, w mowie i piśmie) 

SPR_1, SPR_2, SPR_3, 

SPR_4 

TK_2 
Ćwiczenia redakcyjne (praca z tekstem 

własnym i cudzym) 

SPR_1, SPR_2, SPR_3, 

SPR_4, SPR_5 

TK_3 Ćwiczenia poprawnościowe  
SPR_1, SPR_2, SPR_4, 

SPR_5 
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5. Zalecana literatura 

Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, 

U Żydek-Bednarczuk. Kraków 2013.  

R. Queneau, Ćwiczenia stylistyczne, przeł. J. Gondowicz, Warszawa 2011. 

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska i in., Warszawa 2003.  

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Stylistka praktyczna  

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

SPR_1 TK_1, TK_2, TK_3 

Ćwiczenia wykonywane 

indywidualnie i w grupie; korekta 

nauczyciela i współuczestników 

zajęć (peer-review); dyskusja. 

 Formujące, 

podsumowujące.  

SPR_2 TK_1, TK_2, TK_3 

Ćwiczenia wykonywane 

indywidualnie i w grupie; korekta 

nauczyciela i współuczestników 

zajęć (peer-review); dyskusja. 

Formujące, 

podsumowujące. 

SPR_3 TK_1, TK_2 

Ćwiczenia wykonywane 

indywidualnie i w grupie; korekta 

nauczyciela i współuczestników 

zajęć (peer-review); dyskusja. 

Formujące, 

podsumowujące. 

SPR_4 TK_1, TK_2, TK_3 

Ćwiczenia wykonywane 

indywidualnie i w grupie; korekta 

nauczyciela i współuczestników 

zajęć (peer-review); dyskusja. 

Formujące, 

podsumowujące. 

SPR_5 TK_2, TK_3 

Ćwiczenia wykonywane 

indywidualnie i w grupie; korekta 

nauczyciela i współuczestników 

zajęć (peer-review); dyskusja. 

Formujące, 

podsumowujące. 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Stylistyka praktyczna  

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  
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- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
10 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej 45 - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
85 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Korespondencja oficjalna 

2. Kod modułu kształcenia: KOF 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia I stopnia 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: II 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15h, warsztaty 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Sylwia Szykowna, dr, szykowna@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 

Zapoznanie studentów z zasadami redakcji korespondencji oficjalnej, kulturą słowa w piśmie 

i strategiami grzecznościowymi.  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

Znajomość podstawowych zasad redagowania tekstów w języku polskim (wiedza z poziomu 

ponadgimnazjalnego etapu edukacji). 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

KOF_01 przedstawić i zastosować w praktyce normy prawne i zasady 

stosowania języka polskiego w piśmie. 

K_W04, K_W05, K_U06, 

K_U10 

KOF_02 poprawnie redagować różne rodzaje listów  

i pism oficjalnych. 

K_W04, K_W05, K_U07, 

K_U10, K_K07 

KOF_03 zastosować takie środki grzeczności językowej w piśmie, 

które służą fortunności wypowiedzi i uzyskaniu pożądanego 

celu komunikacyjnego. 

K_W04, K_W05, K_U07, 

K_U10, K_K04 

KOF_04 wykorzystać wiedzę o normach i regułach komunikowania 

się na piśmie w tworzeniu pozytywnego wizerunku swojej 

osoby, swojej firmy, swojego państwa. 

K_W04, K_W05, K_U07, 

K_U10, K_K04, K_K07 

KOF_05 wyjaśnić znaczenie stosowania poprawnej polszczyzny i 

etykiety językowej  

w praktyce. 

K_W04, K_W05, K_U10 
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Korespondencja oficjalna 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

Normy prawne i zasady stosowania języka polskiego w piśmie; 

ustawa o języku polskim, polska norma PN-83/P-55366 Zasady 

składania tekstów w języku polskim, uchwały Rady Języka 

Polskiego. Podstawowe komunikacyjne strategie 

grzecznościowe, uwzględniające role społeczne rozmówców, 

wyznaczniki genderowe itp. 

KOF_01, KOF_02, KOF_03, 

KOF_05 

TK_02 
Zasady redagowania listów i pism na Uczelni, korespondencja 

mailowa, zaproszenia, listy do pracowników Uczelni, podania. 

KOF_01, KOF_02, KOF_03, 

KOF_04, KOF_05 

TK_03 

Zasady redagowania listów i pism w miejscu pracy I; podania o 

pracę, listy motywacyjne, korespondencja z pracodawcą i 

współpracownikami, zaproszenia, odpowiedzi na zaproszenia i 

zapytania, listy do partnerów strategicznych.  

KOF_01, KOF_02, KOF_03  ̧

KOF_04¸ KOF_05 

TK_04 

Zasady redagowania listów i pism w miejscu pracy II; 

korespondencja mailowa, listy do wielu adresatów, maile do 

wiadomości i ukryte kopie; faksy.  

KOF_01, KOF_02, KOF_03  ̧

KOF_04¸ KOF_05 

TK_05 

Korespondencja w życiu społecznym i politycznym – redakcja 

wniosków, petycji, interpelacji, listy do polityków, ministrów, 

prezydenta. 

KOF_01, KOF_02, KOF_03  ̧

KOF_04¸ KOF_05 

 

5. Zalecana literatura 

Barcz J., Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym, Warszawa 2007. 

Interpelacje i zapytania czyli dialog władzy ustawodawczej i wykonawczej, red.  

I. Chodyra, Warszawa 1993. 

Jabłonowska L., Myśliwiec G., Etykieta pracy : współczesne najwyższe standardy, Gliwice 

2014, rozdział 4. 

Jarczyński A., Etykieta w biznesie. Praktyczny poradnik savoir-vivre'u, Gliwice 2013,  

ss. 69-76. 

Polska Norma PN-83/P-55366 Zasady składania tekstów w języku polskim 

Tautz-Wiessner G., Savoir-vivre w życiu zawodowym: dobre obyczaje kluczem do sukcesu, 

Wrocław 2000, rozdział 25, 26. 

Uchwały Rady Języka Polskiego (http://www.rjp.pan.pl) 

Ustawa z dn. 7 X 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90 poz. 99, z późn. zm.) 

Wielki słownik ortograficzny PWN wraz z zasadami ortografii i interpunkcji, red.  

E. Polański, Warszawa 2003 (http://so.pwn.pl/zasady.php/) 

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2004. 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do zajęć zapoznać się można w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w Dzienniku 

Ustaw i na stronach Rady Języka Polskiego 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Korespondencja oficjalna 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 
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kształcenia 

KOF_01 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05 
warsztat z elementami wykładu F, P 

KOF_02 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05 
warsztat F, P 

KOF_03 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05 
warsztat F, P 

KOF_04 
TK_02, TK_03, TK_04, 

TK_05 
warsztat F, P 

KOF_05 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05 
warsztat F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Korespondencja oficjalna 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  15 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej 15 - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  
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3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Dzieje retoryki  

2. Kod modułu kształcenia: DRT 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: licencja (I stopień) 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: II 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30h, wykład 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr Michał Duch, micduc@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 

Celem zajęć jest przedstawienie studentom zarysu historii retoryki, ze szczególnym naciskiem na 

dokonania twórców antycznych, takich jak Arystoteles, Platon, Cyceron, Kwintylian i inni. Omówiona 

zostanie również retoryka średniowieczna i wczesno-nowożytna. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

Podstawowa wiedza z historii powszechnej na poziomie szkoły średniej. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 

potwierdzeniu osiągnięcia efektów 

kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

DRT_01 wykorzystywać specjalistyczną terminologię 

z zakresu retoryki  

K_W02; K_U02 

DRT_02 wskazać główne kierunki badań i rozwoju 

retoryki. 

K_W03; K_W08; K_U03; 

K_U04 

DRT_03 scharakteryzować treść pism Arystotelesa, 

Cycerona, Kwintyliana i potrafi docenić 

aktualność myśli historycznej retoryki 

K_W09; K_U03 

DRT_04 wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu 

poszerzania własnych horyzontów 

poznawczych i przyjęcia postawy krytycznej 

wobec przyswajanej wiedzy 

i powszechnych opinii 

K_K02 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Dzieje retoryki 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Wprowadzenie w podstawową terminologię. 
DRT_01; DRT_02; DRT_03; 

DRT_04 

TK_02 
Początki retoryki w starożytnej Grecji, Platon i 

Arystoteles. 

DRT_01; DRT_02; DRT_03; 

DRT_04 
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TK_03 

  

Retoryka w starożytnym Rzymie: „Rhetorica ad 

Herenium”; Cyceron; Kwintylian. 

DRT_01; DRT_02; DRT_03; 

DRT_04 

 
Szkoła bizantyńska: Aftoniusz, Jerzy z 

Trapezuntu. 

DRT_01; DRT_02; DRT_03; 

DRT_04 

TK_04 

Retoryki średniowiecza łacińskiego (IV/V w.–

XV w.) – przedstawiciele: św. Augustyn, 

Alkuin, Jan z Salisbury, Jan z Garlandii, Filip 

Buonacorsi zw. Kallimachem. 

DRT_01; DRT_02; DRT_03; 

DRT_04 

TK_05 
Retoryka humanistyczna (XIV/XV w.–

XVII/XVIII w.) 

DRT_01; DRT_02; DRT_03; 

DRT_04 

TK_06 
Retoryka w okresie oświecenia: Johann Ch. 

Gottsched, Georg Campbell, Hugh Blair. 

DRT_01; DRT_02; DRT_03; 

DRT_04 

TK_06 
Drogi  badań retorycznych w XIX w.: Richard 

Volkmann 

DRT_01; DRT_02; DRT_03; 

DRT_04 
 

5. Zalecana literatura 

Arystoteles, Poetyka i Retoryka, tłum. i oprac. H. Podbielski (wyd. dowolne). 

Retoryka, wyd. PWN, red. M. Barłowska et alii., Warszawa (wyd. dowolne) 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

W bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Dzieje retoryki 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

DRT_01 TK_01 
Wykład połączony z prezentacją 

multimedialną  
F, P 

DRT_02 
TK_02; TK_03; TK_04; 

TK_05; TK_06 

Wykład połączony z prezentacją 

multimedialną 
F, P 

DRT_03 
TK_02; TK_03; TK_04; 

TK_05; TK_06 

Wykład połączony z prezentacją 

multimedialną 
F, P 

DRT_04 
TK_02; TK_03; TK_04; 

TK_05; TK_06 

Wykład połączony z prezentacją 

multimedialną 
F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Dzieje retoryki 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady 30 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  
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- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
15 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

30 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

 

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Europejska tradycja literacka 

2. Kod modułu kształcenia: ETLW 

3. Rodzaj modułu kształcenia: kierunkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: pierwszy  

6. Rok studiów: drugi 

7. Semestr: trzeci 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład 30 godzin  

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Katarzyna Szewczyk-Haake, dr; haaczyk@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Zapoznanie studentów z wybranymi dziełami literatury europejskiej, które konstytuują ważną część 

kulturowej tradycji Europy, a także ich transpozycjami w późniejszych utworach. Kształtowanie 

umiejętności dostrzegania wpływu dziedzictwa literackiego na nowoczesną i współczesną kulturę 

europejską (literaturę, sztukę, komunikację społeczną). Zapoznanie studentów z elementami 

procedur badawczych komparatystyki literackiej oraz podstawami wybranych metodologii 

literaturoznawczych (zwł. socjologia literatury, studia postkolonialne). 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

Znajomość historii literatury powszechnej i periodyzacji literatury przewidziana w programie 

szkolnym.  

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 

potwierdzeniu osiągnięcia efektów 

kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

ETLW_1 Zdefiniować tradycję literacką i na 

przykładach omówić jej funkcjonowanie. 

K_W07, K_W02, K_U01, 

K_U05 

ETLW_2 Wskazać przykłady związków literatury 

z uwarunkowaniami społecznymi, 

historycznymi, kulturowymi i 

politycznymi okresu, gdy powstawała.  

K_W07 

ETLW_3 Omówić pojęcie tradycji literackiej w 

perspektywie nauk o komunikowaniu. 

K_W02, K_W03, K_U01, 

K_U02 

ETLW_4 Wskazać na podstawowe elementy 

wybranych metod literaturoznawczych 

(zwł. socjologia literatury, 

postkolonializm). 

 K_W02, K_W07 

ETLW_5 Omówić twórczość wybranych pisarzy 

europejskich w kontekście kultury ich 

epoki oraz wskazać na „długie trwanie” 

stworzonych przez nich utworów i 

motywów w literaturze europejskiej.  

K_U05, K_U07 
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Europejska tradycja literacka 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Literatura a tożsamość europejska: mity, 

motywy, toposy. 

ETLW_1, ETLW_2, 

ETLW_5 

TK_02 
Wybitni pisarze europejscy i „długie trwanie” 

ich utworów  

ETLW_1, ETLW_2, 

ETLW_5 

TK_03 
Od alegacji po parodię: rodzaje nawiązań i 

strategii intertekstualnych 

ETLW_1, ETLW_2, 

ETLW_3, ETLW_5 

TK_04 
Tradycja literacka: definicja, zastosowanie 

terminu 

ETLW_1, ETLW_3, 

ETLW_5 

TK_05 Elementy metodologii literaturoznawstwa ETLW_4, ETLW_5 

 

5. Zalecana literatura 

Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, słowo-obraz terytoria, Gdańsk 2009 

(przekład zbiorowy).  

Słownik terminów literackich, red. M Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, dowolne 

wydanie. 

Wybór omawianych na wykładach utworów literackich. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

W bibliotece IKE. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Europejska tradycja literacka  

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

ETLW_1 TK_1, TK_2, TK_3, TK_4 Wykład z prezentacją i dyskusją  
 Formacyjne i 

podsumowujące  

ETLW_2 TK_1, TK_2, TK_3 Wykład z prezentacją i dyskusją 
Formacyjne i 

podsumowujące 

ETLW_3 TK_3, TK_4 Wykład z prezentacją i dyskusją 
Formacyjne i 

podsumowujące 

ETLW_4 TK_5 Wykład z prezentacją i dyskusją 
Formacyjne i 

podsumowujące 

ETLW_5 
TK_1, TK_2, TK_3, TK_4, 

TK_5 
Wykład z prezentacją i dyskusją 

Formacyjne i 

podsumowujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Europejska tradycja literacka 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 
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- wykłady 30 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

5 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
35 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Europejska tradycja literacka 

2. Kod modułu kształcenia: ETLC 

3. Rodzaj modułu kształcenia: kierunkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: pierwszy 

6. Rok studiów: drugi 

7. Semestr: trzeci 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia 30 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Katarzyna Szewczyk-Haake, dr; haaczyk@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Zapoznanie studentów z wybranymi dziełami literatury europejskiej, które konstytuują ważną część 

kulturowej tradycji Europy, a także ich transpozycjami w późniejszych utworach. Kształcenie 

kultury rozmowy i dyskusji w odniesieniu do materiału literackiego, a także umiejętności 

interpretacji utworu w szerszym kontekście kulturowym. Kształtowanie umiejętności dostrzegania 

wpływu dziedzictwa literackiego na nowoczesną i współczesną kulturę europejską (literaturę, 

sztukę, komunikację społeczną).   

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

Znajomość historii literatury powszechnej i periodyzacji literatury przewidziana w programie 

szkolnym.  

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

ETLC_1 Omówić komentowane na zajęciach utwory literackie. K_W02, K_W07, K_U03 

ETLC_2 Zdefiniować i poprawnie używać pojęć: tradycja literacka, 

stylizacja, intertekstualność, komparatystyka, aluzja 

literacka, topos, motyw, symbol.  

K_W02 

ETLC_3 Wskazać na  rolę literatury i tradycji literackiej w 

perspektywie całości kultury europejskiej.  

K_W07 

ETLC_4 Wskazać i omówić przykłady związków i relacji 

intertekstualnych między utworami literackimi różnych epok, 

między dziełami literackimi a plastycznymi, między 

literaturą a komunikacją społeczną, literaturą a reklamą itp.  

 K_W11, K_U03 

ETLC_5 Prowadzić rozmowę i dyskutować, także na tematy 

światopoglądowe, a także w stopniu podstawowym 

interpretować teksty literackie, dostrzegając ich relacje z 

innymi tekstami literatury i kultury. 

K_W11, K_U03, K_U08, 

K_K04 
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Europejska tradycja literacka  

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Literatura a tożsamość europejska: mity, motywy, toposy. 
ETLC_1, ETLC_2, ETLC_3, 

ETLC_4 

TK_02 Literatura w relacjach (sztuka-filozofia-historia) ETLC_1, ETLC_2, ETLC_4 

TK_03 
Analiza i interpretacja utworów literackich i obecnych w nich 

elementów literackiej tradycji Europy. 

ETLC_1, ETLC_2, ETLC_3, 

ETLC_4, ETLC_5 
 

5. Zalecana literatura 

Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, słowo-obraz terytoria, Gdańsk 2009 (przekład 

zbiorowy).  

Słownik terminów literackich, red. M Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, dowolne 

wydanie.  

15 tekstów literackich z obszaru literatury europejskiej od literatury starożytnej do XXI wieku 

(tytuły corocznie wskazuje prowadzący).   

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

W bibliotece IKE UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Europejska tradycja literacka 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

ETLC_1 TK_01, TK_02, TK_03 

Dyskusja na temat lektury; 

prezentacja materiału wizualnego 

/ audiowizualnego 

 Formujące i 

podsumowujące 

ETLC_2 TK_01, TK_02, TK_03 

Dyskusja na temat lektury; 

prezentacja materiału wizualnego 

/ audiowizualnego 

Formujące i 

podsumowujące 

ETLC_3 TK_01, TK_03 

Dyskusja na temat lektury; 

prezentacja materiału wizualnego 

/ audiowizualnego 

Formujące i 

podsumowujące 

ETLC_4 TK_01, TK_02, TK_03 

Dyskusja na temat lektury; 

prezentacja materiału wizualnego 

/ audiowizualnego 

Formujące i 

podsumowujące 

ETLC_5 TK_03 

Dyskusja na temat lektury; 

prezentacja materiału wizualnego 

/ audiowizualnego 

Formujące i 

podsumowujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Europejska tradycja literacka  

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  30 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
10 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 40 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

10 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Europa dzisiaj 

2. Kod modułu kształcenia: ERD 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów:  komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 3 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15h, wykład 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Katarzyna Mirgos, dr, kamir@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu kształcenia jest zapoznanie studentów ze specyfiką kultury europejskiej, wzbudzenie 

refleksji nad europejskim systemem wartości i europejską tożsamością oraz wyzwaniami, jakie stoją 

przed współczesną Europą. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

ERD_01 rozumieć wyzwania, wynikające ze współczesnych przemian 

kulturowych, stojące przed zjednoczoną Europą i 

K_W06 

ERD_02 opisywać, wynikające z kontekstu kulturowego, problemy 

zjednoczenia Europy 

K_W07; K_W08; K_K02 

ERD_03 wykorzystywać terminologię z zakresu komunikacji K_U02 

ERD_04 wykorzystać zdobytą wiedzę do refleksji nad europejską 

tożsamością i wspólnym systemem wartości Europy 

 K_U05; K_U07; K_U08 

ERD_05 wykorzystywać zdobytą wiedzę w zakresie efektywnego 

działania w środowisku wielokulturowym i rozwiązywania 

międzykulturowych konfliktów 

K_U05; K_K02; K_K06 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Europa dzisiaj 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Zapoznanie z terminologią z zakresu komunikacji  ERD_03 

TK_02 

Omówienie problemów komunikacyjnych wewnątrz 

zjednoczonej Europy, mających źródło w kontekście 

kulturowym, i sposobów ich rozwiązania 

ERD_01; ERD_02; ERD_05 

TK_03 

Analiza problemów, wynikających ze współczesnych przemian 

kulturowych, jakie stoją przed zjednoczoną Europą (imigracja, 

suwerenność, itd) 

ERD_01; ERD_02; ERD_05 
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TK_04 
Refleksja nad europejską tożsamością i europejskim systemem 

wartości 
ERD_04 

 

5. Zalecana literatura 

Bauman Zygmunt, Europa. Niedokończona przygoda, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005. 

Borowiec Jan, Wilk Kazimierz, Integracja europejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005. 

Ugresic Dubravka, Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne), Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 

2006 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami można zapoznać się w bibliotece IKE lub bibliotece UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu):  Europa dzisiaj 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

ERD_01 TK_02, TK_03 
Wykład połączony z prezentacją 

multimedialną. 
 Ocena podsumowująca 

ERD_02 TK_02, TK_03 
Wykład połączony z prezentacją 

multimedialną. 
Ocena podsumowująca 

ERD_03 TK_01 
Wykład połączony z prezentacją 

multimedialną. 
Ocena podsumowująca 

ERD_04 TK_04 
Wykład połączony z prezentacją 

multimedialną. 
Ocena podsumowująca 

ERD_05 TK_02, TK_03 
Wykład połączony z prezentacją 

multimedialną. 
Ocena podsumowująca 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Europa dzisiaj 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady 15 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 
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-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

10 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
35 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Warsztat tematyczny – Analityka międzynarodowa 

2. Kod modułu kształcenia: PF6 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopnia 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 3 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia 15 h 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr Piotr Oleksy, p.oleksy@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z warsztatem analityka ds. międzynarodowych 

stosunków politycznych i gospodarczych. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student posiada wiedzę z zakresu najnowszej historii Świata. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF6_1 Korzystać ze źródeł elektronicznych, tradycyjnych i 

osobowych w celu pozyskania i syntezy informacji. 

K_U01; K_U03; K_U04; 

K_U06; K_K02;  

PF6_2 Wyjaśnić zależności między procesami politycznymi, 

społecznymi i gospodarczymi we współczesnej Europie. 

K_U01; K_U03; K_U04; 

K_U06; K_K02; 

PF6_3 Tworzyć teksty analityczne i inne formy przekazu treści 

analitycznych 

K_U07; K_U08; K_U12 

PF6_4 Pracować w zespole analitycznym. K_U08; K_K05; K_U13 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztat tematyczny – Analityka międzynarodowa. 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Źródła informacji i międzynarodowych stosunkach 

politycznych i gospodarczych (krytyka źródel). 
PF6_1; PF6_4 

TK_02 
Analiza relacji pomiędzy sytuacją gospodarczą, polityczną i 

nastrojami społecznymi. 
PF6_1; PF6_2 

TK_03 Determinanty dynamiki politycznej w Europie. PF6_2 

TK_04 Formy przekazu treści analitycznych PF6_3; PF6_4 

 

 

 

 



2 
 

5. Zalecana literatura 

Brzeziński Z., Wielka szachownica, Warszawa 1999. 

Kissinger H, Dyplomacja, Warszawa 2017. 

Mroziewicz K., Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa 2004. 

Okręt Koszykowa, red. K. Pełczyńska-Nałęcz, J. Cichocki, J. Borkowicz, Warszawa 2007. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Materiały i instrukcje będą przekazywane w ramach zajęć. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Warsztat tematyczny – Analityka międzynarodowa 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF6_1 TK_01; TK_02 
Wykład, wykonanie zdania w 

grupie. 
F, P 

PF6_2 TK_02; TK_03 
Wykład konwerstoryjny, dyskusja 

nad tekstem. 
F, P 

PF6_3 TK_04 
Wykład konwerstoryjny, dyskusja 

nad tekstem. 
F, P 

PF6_4 TK_01; TK_04 Wykonanie zdania w grupie. F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Warsztat tematyczny – Analityka międzynarodowa 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  15 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  
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- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
25 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
25 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej 25 - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Warsztaty tematyczne: Europocentryzm i orientalizm  

2. Kod modułu kształcenia: PF6 

3. Rodzaj modułu kształcenia: Warsztaty tematyczne (fakultatywny)  

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska  

5. Poziom studiów: I stopnia 

6. Rok studiów: II  

7. Semestr: III (zimowy) 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15 godz., warsztaty  

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk; felipe79@amu.edu.pl  

11. Język wykładowy: polski  

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę odkrywania świata przez 

Europejczyków. W pierwszej części zajęć szczególny nacisk położony zostanie na wyjaśnienie i 

zrozumienie fenomenu europocentryzmu i orientalizmu. Analizie poddane zostaną zwłaszcza 

geneza ekspansji Europy na inne kontynenty i wynikające z niej konsekwencje, przebieg 

kolonializmu europejskiego oraz podstawowe kategorie teorii postkolonialnej. W drugiej części 

zajęć studenci podzieleni na grupy otrzymają zadanie znalezienia, analizy, krytycznej interpretacji i 

przedstawienia w formie prezentacji multimedialnej lub filmu wideo konkretnych wypowiedzi 

będących przejawem europocentrycznego sposoby myślenia obecnego we współczesnych  tekstach 

kultury, dyskursie publicznym i mediach. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student powinien orientować się w podstawowych wydarzeniach związanych z historią powszechną 

(przydatna będzie zwłaszcza wiedza z odkryć geograficznych i ekspansji Europy) oraz potrafić 

analizować krytycznie nabywaną wiedzę. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF6_01 rozumieć i wyjaśniać fenomen europocentryzmu i 

orientalizmu 

K_W02 K_U01 K_K02 K_K03 

PF6_02 charakteryzować pozytywne i negatywne skutki zetknięcia 

się Europejczyków z innymi kulturami i cywilizacjami 

K_W06 K_W07  K_W08 

K_U01K_U03 K_U04 K_U05 

K_U07 K_U08 K_U09 K_K02 

K_K03 K_K06 

PF6_03 omawiać uwarunkowania i poszczególne etapy ekspansji 

Europy na inne kontynenty 

K_W06  K_W07  K_W08 

K_U01 K_U03 K_U04 K_U05 

K_U07 K_U08 K_U09 K_K02 

K_K03 K_K06 

PF6_04 charakteryzować wybrane modele kolonializmu (portugalski, 

hiszpański, angielski, francuski) 

K_W07 K_W08 K_U01K_U03 

K_U04 K_U05 K_U07 K_U08 

K_U09  K_K02 K_K03 K_K06 

PF6_05 formułować pytania i problemy badawcze związane z  

obecnością myślenia europocentrycznego we współczesnych 

tekstach kultury, dyskursie publicznym i mediach 

K_W09 K_U01K_U03 K_U04  

K_U05 K_U07 K_U08 K_U09 

K_K02 K_K03 K_K06 

mailto:felipe79@amu.edu.pl
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztaty tematyczne: Europocentryzm i orientalizm 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Europocentryzm i orientalizm – próba definicji PF6_01 

TK_02 Rok 1492: odkrycie, zakrycie czy wynalezienie Ameryki? PF6_02 PF6_03  

TK_03 

Obecność postawy europocentrycznej w tekstach kultury, 

dyskursie publicznym i mediach I  - imigranci w Europie 

Zachodniej  

PF6_01 PF6_02 PF6_03 

PF6_04 PF6_05 

TK_04 

Obecność postawy europocentrycznej w tekstach kultury, 

dyskursie publicznym i mediach  II - wizerunek islamu i 

muzułmanów w europejskich mediach  

PF6_01 PF6_02 PF6_03 

PF6_04 PF6_05 

TK_05  

Obecność postawy europocentrycznej w tekstach kultury, 

dyskursie publicznym i mediach III  - podróże do krajów 

arabskich  

PF6_01 PF6_02 PF6_03 

PF6_04 PF6_05 

 

5. Zalecana literatura 

Literatura (wybór): 
D. Chakrabarty, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica kolonialna, Poznań 2011. 

A. Loomba, Kolonializm/postkolonializm, Poznań 2011. 

I. Buruma, A. Margalit, Okcydentalizm. Zachód w oczach wrogów, Kraków 2005. 

F. Kubiaczyk, Nowoczesność, kolonialność i tożsamość: perspektywa latynoamerykańska, Poznań 2013.  

G. Spivak, Strategie postkolonialne, Warszawa 2011.  

J. Ziegler, Nienawiść do Zachodu, Warszawa 2010.  

 I.C. Schick, Seksualność Orientu. Przestrzeń i Eros, Warszawa 2012. 

M.F. Gawrycki, A. Szeptycki, Podporządkowanie-niedorozwój-wyobcowanie. Postkolonializm a stosunki 

międzynarodowe,  Warszawa 2011. 

M.L. Pratt, Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, Kraków 2011. 

E. Said, Orientalizm, Warszawa 2005. 

V. Geisser, Nowa islamofobia, Warszawa 2009.  

G. Kepel, A. Jardin, Terror we Francji. Geneza francuskiego dżihadu, Warszawa 2017. 

O. Fallaci, Wściekłość i duma, Warszawa 2003. 

O. Fallaci, Siła rozumu, Warszawa 2004.  

O. Fallaci, Wywiad z samą sobą. Apokalipsa, Warszawa 2004.  

M. Orzechowski, Mój sąsiad islamista. Kalifat u drzwi Europy, Warszawa 2015.  

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do zajęć można się zapoznać w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM, 

Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, bibliotekach wydziałowych oraz w teczce przygotowanej przez 

prowadzącego.  

Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Warsztaty tematyczne: Europocentryzm i orientalizm 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF6_01 
TK_01 TK_03 TK_04 

TK_05  
1 

formująca, 

podsumowująca 

PF6_02 TK_02 TK_03 TK_04 1 formująca, 
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TK_05  podsumowująca 

PF6_03 
TK_02 TK_03 TK_04 

TK_05 
1,2 

formująca, 

podsumowująca 

PF6_04 TK_03 TK_04 TK_05 1,2 
formująca, 

podsumowująca 

PF6_05  TK_03 TK_04 TK_05 1,2 
formująca, 

podsumowująca 

Legenda: 

1 – warsztaty połączone z interpretacją tekstów historyczno-kulturowych  

2 – warsztaty połączone z projektem (prezentacją) przygotowanym przez studentów oraz 

dyskusją  

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Warsztaty tematyczne: Europocentryzm i orientalizm 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  15 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury    15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
   15 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 15 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

15 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
75 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  
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3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Warsztat tematyczny: Media w świecie arabskim 

2. Kod modułu kształcenia: PF6 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: Komunikacja Europejska 

5. Poziom studiów: Pierwszy stopień 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: III 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztat, 15 h 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Dr Mateusz Jaeger, jaeger@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 

Celem prowadzonych zajęć jest zaznajomienie uczestników z zagadnieniem mediów w 

świecie arabskim. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Wymagania wstępne ograniczają się do posiadania podstawowych informacji o geografii 

Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej a także bazowej wiedzy o Islamie. Zakres wiedzy 

z poziomu kształcenia ponadgimnazjalnego. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF6_01 scharakteryzować główne typy mediów w świecie 

arabskim 

K_W04; K_W10; K_U02;  

PF6_02 opisać modele funkcjonowania mediów w świecie 

arabskim (na określonych przykładach) 

K_W03; K_W04; K_W06; 

K_U03; K_U04;  

PF6_03 rozumieć rolę mediów w kształtowaniu się 

społeczeństwa obywatelskiego 

K_W09; K_U01 

PF6_04 krytycznie oceniać i korzystać z informacji 

prezentowanych w dostępnych mediach arabskich w celu 

samodzielnego poszerzania wiedzy 

K_W04; K_W10; K_U03; 

K_U06; K_U07; K_U08; 

K_K02 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztat tematyczny: Media w świecie arabskim  

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
zapoznanie z charakterystyką podstawowych 

udziałowców rynku medialnego w świecie arabskim 
PF6_01; PF6_02 

TK_02 

prezentacja określonych modeli funkcjonowania mediów 

(prasy, radia, telewizji oraz Internetu) a także 

określonych centrów medialnych w świecie arabskim 

PF6_01; PF6_02; PF6_04 
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TK_03 

zapoznanie z zagadnieniem roli mediów w świecie 

arabskim w okresach znaczących zmian na scenie 

politycznej (Arabska Wiosna, Zielona Rewolucja w 

Iranie) 

PF6_02; PF6_03 

TK_04 
prezentacja arabskich zasobów informacyjnych 

dostępnych dla odbiorcy anglojęzycznego 
PF6_01; PF6_04 

 

5. Zalecana literatura 

Obowiązkowa: 

- Armbruster J., Arabska Wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, Wydawnictwo Dolnośląkie, 

Wrocław 2011 

- Danecki J., Arabowie,Warszawa 2001 

- Goban-Klas T., Media i Terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Wydawnictwo Uniwersytetu, 

Kraków 2009 

- Woźniak M./Ściślewska D. (red.), Cyberprzestrzeń w krajach Orientu: wolność i zniewolenie, 

Łódź 2014 

- Zayani M., The Al Jazeera Phenomenon: Critical Perspectives on New Arab Media, Paradigm 

Publisher, London 2005 

Fakultatywna: 

Al-Mikhlafy K., Al-jazeera: Ein regionaler Spieler und globaler Herausforderer; eine Studie über ein 

arabisches Medium, das Geschichte gemacht hat, Schüren Verlag GmbH,Marburg 2006 

Fandy M., (Un)civil War of Words: Media and Politics in the Arab World, Praeger Securtity 

International, Westport 2007 

Górak-Sosnowska K. (2007), Świat Arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, 

kulturowe i społeczne, Warszawa 2007 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

- wszystkie konieczne do realizacji modułu materiały dostępne będą w bibliotece IKE UAM, 

lub zostaną przekazane przez prowadzącego zajęcia 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Warsztat tematyczny: Media w świecie arabskim 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF6_01 TK_01; TK_02; TK_04 1  F, P 

PF6_02 TK_01; TK_02; TK_03 1 F, P 

PF6_03 TK_03 1, 2 F, P 

PF6_04 TK_02; TK_04 1, 2 F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Warsztat tematyczny: Media w świecie arabskim 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 
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- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  15 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta: 

  
Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
15 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 5 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
45 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

10 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I Informacje ogólne 

 

1. Nazwa modułu kształcenia: Warsztat tematyczny: Organizacja wydarzeń 

2. Kod modułu kształcenia: PF6 

3. Rodzaj modułu kształcenia: moduł przedmiotów fakultatywnych 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: III 

8. Rodzaj zajęć i liczba godzin: warsztaty, 15 h 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy / prowadzącego zajęcia: Kamil 

Wasilkiewicz, dr, kamil.wasilkiewicz@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II Informacje szczegółowe 

 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

 zapoznanie studentów z podstawami prawnymi organizacji imprez i widowisk w Polsce, 

 przekazanie studentom wiedzy na temat planowania oraz organizacji różnego typu wydarzeń,   

 rozwój umiejętności pracy zespołowej poprzez realizację projektu studenckiego. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują): 

 

Brak wymagań wstępnych 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:  

 Symbol efektów  

 kształcenia 

 Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu   

  osiągnięcia efektów kształcenia student:  

Odniesienie do efektów   

kształcenia  dla kierunku 

studiów 

PF6_01 
zna i rozumie podstawową terminologię w zakresie treści 

kształcenia, potrafi ją używać, 
K_W02, K_U01, K_U02 

PF6_02 

zna i rozumie podstawy prawne organizacji imprez i 

widowisk  

 w Polsce, 

K_W02, K_W09, K_W12 

PF6_03 
potrafi scharakteryzować poszczególne etapy organizacyjne   

 wydarzeń, rozumie znaczenie każdego z nich, 
K_W02, K_W09, K_U01 

PF6_04 potrafi określić grupę docelową różnego rodzaju wydarzeń, K_W02, K_W09, K_U01 

PF6_05 
zna metody promocji wydarzeń, potrafi z nich korzystać, 

 
K_W02, K_W09, K_U01 

PF6_06 
potrafi przygotować i prowadzić dokumentację imprez  

 i widowisk, 
K_W02, K_W09, K_U01 

PF6_07 
zna sposoby pozyskania środków na realizację różnego typu   

 wydarzeń, 
K_W02, K_W09, K_U01 

PF6_08 potrafi zrealizować wydarzenie na skalę lokalną, K_U13, K_K05, K_K07 

mailto:kamil.wasilkiewicz@amu.edu.pl
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PF6_09 
wykazuje się krytyką wobec przyswajanej wiedzy i opinii, 

które poznaje, jest otwarty na nowe idee i rozwiązania, K_U16, K_K02, K_K03 

PF6_10 

jest gotowy do ciągłego rozwoju, zdobytą wiedzę potrafi  

 wykorzystywać w celu poszerzania własnych horyzontów  

 poznawczych. 
K_U16, K_K01, K_K03 

 

4. Treści kształcenia: 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztat tematyczny: Organizacja wydarzeń 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 

 Wprowadzenie do głównych problemów teoretycznych,   

 metodologicznych i terminologicznych: 

 przedstawienie zakresu tematycznego przedmiotu, 

 impreza i widowisko – definicje i rodzaje, 

 omówienie założeń projektu studenckiego. 

PF6_01, PF6_09, PF6_10 

TK_02 

Podstawy prawne organizacji imprez i widowisk: 

 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504, z późniejszymi 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji 

widowisk (Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1240 z późniejszymi 

zmianami), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do 

spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby 

informacyjne (Dz.U. 2011 nr 183 poz. 1087 z późniejszymi 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.  

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy 

masowej (Dz.U. 2012 poz. 181), 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. 

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez 

masowych (Dz.U. 2010 nr 54 poz. 323). 

PF6_01, PF6_02, PF6_09,    

PF6_10 

TK_03 Etapy organizacyjne imprezy i widowiska. 
PF6_01, PF6_03, PF6_09, 

PF6_10 

TK_04 Grupa docelowa imprezy i widowiska. 
PF6_01, PF6_04, PF6_09, 

PF6_10 

TK_05 Dokumentacja imprezy i widowiska. 
PF6_01, PF6_06, PF6_09, 

PF6_10 

TK_06 Pozyskiwanie środków na organizację imprezy i widowiska. 
PF6_01, PF6_07, PF6_09, 

PF6_10 

TK_07 Promocja imprez i widowisk. 
PF6_01, PF6_05, PF6_09, 

PF6_10 

TK_08 Realizacja projektu studenckiego 

PF6_01, PF6_02, PF6_03, 

PF6_04, PF6_05, PF6_07, 

PF6_08, PF6_09, PF6_10 
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5. Zalecana literatura: 

Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, red. G. Godlewski i in., Warszawa 2002. 

Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Poznań 1999. 

Parszowski S., Kruczyński A., Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki, 

Warszawa 2015. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: 

Nie przewiduje się możliwości wykorzystania b-learningu. 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: 

Z materiałami do zajęć będzie można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM  

w Gnieźnie oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Treść niniejszego sylabusa będzie dostępna  

w serwisie USOSweb.   

III Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania:  

Nazwa modułu (przedmiotu): Warsztat tematyczny: Organizacja wydarzeń 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF6_01 TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08 

1, 2, 3, 4, 5 F, P 

PF6_02 TK_02, TK_08 1, 2, 4, 5 F, P 

PF6_03 
TK_03, TK_08 1, 2, 4, 5 F, P 

PF6_04 TK_04, TK_08 1, 2, 4, 5 F, P 

PF6_05 TK_07, TK_08 1, 2, 3, 4, 5 F, P 

PF6_06 TK_05, TK_08 1, 2, 4, 5 F, P 

PF6_07 TK_06, TK_08 1, 2, 4, 5 F, P 

PF6_08 TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08 

1, 2, 3, 4, 5 F, P 

PF6_09 TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08 

1, 2, 3, 4, 5 F, P 

PF6_10 TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08 

1, 2, 3, 4, 5 F, P 

 
1 - metody podające: wykład informacyjny, pogadanka 

2 - metody aktywizujące: praca w grupach, dyskusja, warsztaty 
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3 - metody eksponujące: film 

4 - metody programowane: z użyciem komputera (prezentacja multimedialna) 

5 - metody praktyczne: metoda projektu 

 

F - oceny formujące 

P - oceny podsumowujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS): 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin 

- warsztaty 15 

Praca własna studenta Liczba godzin 

- przygotowanie do zajęć i zaliczenia 20 

- czytanie wskazanej literatury 15 

- przygotowanie projektu i dokumentacji 30 

Łączna liczba godzin w semestrze 80 

Punkty ECTS 3 

 

3. Kryteria oceniania: 

Studenci są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, znajomości obowiązkowej literatury, 

realizacji zadań zespołowych i projektu.  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych   

        w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia,  

        zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

        w programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia,  

        zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia,  

        zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia,  

        zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu: Warsztat tematyczny – Terroryzm w XXI w.  

2. Kod modułu kształcenia: WT 

3. Rodzaj modułu kształcenia – fakultatywny 

4. Kierunek studiów Komunikacja europejska  

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 3 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:warsztaty, 15 h  

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia: Maria Tomczak, dr hab. Prof. UAM, mtomczak@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy polski  

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: Zapoznanie studentów ze zjawiskiem terroryzmu religijnego. 

Wspólne przygotowanie leksykonu obejmującego grupy i zamachy w XXI w.   

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują): Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać wiedzę z zakresu 

najnowszej historii, geografii oraz orientacje w problemach współczesnych stosunków 

międzynarodowych,  

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów  

kształcenia  

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 

kształcenia  dla kierunku 

studiów 

WT_01  Ma uporządkowaną wiedzę na temat, społeczno-

kulturowych przyczyn współczesnego terroryzmu.  

K_W03, K_U03, K_U04, 

K_U05 

WT_02 Ma wiedzę o różnych kulturach i religiach K_W07, K_U03, K_U04, 

K_U05 

WT_03 Rozumie terroryzm jako swoistą  strategię 

komunikacyjną  

K_W02, K_W04, KW_06, 

K_U04, K_U05 

WT_04 Potrafi samodzielnie analizować zamachy i kampanie 

terrorystyczne 

K_U03, K_U04, K_U05, 

WT_05 Postrzega życie społeczne z uwzględnieniem perspektyw 

osób pochodzących z różnych kontekstów kulturowych 

K_W03, K_U03, K_U04, 

K_U05, K_K02, K_K03 

WT_06 Potrafi pracować w zespole.  K_W11, K_U1, K_U06, 

K_U13, K_K05 

 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztat – Terroryzm w XXI w. 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Przyczyny zmiany paradygmatu we współczesnym 

terroryzmie 
WT_01, WT_03, WT_04 

TK_02  Fanatyzm islamski WT_01, WT_02, WT_04, 
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WT_05, WT_06 

TK_03 Terroryzm świecki  
WT_01, WT_02, WT_04, 

WT_05, WT_06 

TK_04 Konflikt palestyńsko-izraelski  
WT_01, WT_02, WT_04, 

WT_05, WT_06 

TK_05 Metody działalności terrorystycznej  WT_03, WT_04, WT_06 

TK_06 Walka z terroryzmem  WT_03.  
 

5. Zalecana literatura: 

Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2004 

Krawczyk A., Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w II połowie 

XX wieku, Toruń 2007; 

Tomczak Maria, Ewolucja terroryzmu, sprawcy-metody-finanse, Poznań 2010; 

Wojciechowski S., Fiedler R. (red.), Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, Poznań 

2009.  

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu – nie dotyczy 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami można zapoznać się w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM. 

 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Warsztat – Terroryzm w XXI w. 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

WT_01 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04 
1, 2 F, P 

WT_02 TK_02, TK_03, TK_04 1, 2, 3 F, P 

WT_03 TK_01, TK_05, TK_06 1, 2, 3 F, P 

WT_04 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05 
1, 2, 3 F, P 

WT_05 TK_02, TK_03, TK_05 1, 2 F, P 

WT_06 TK_02, TK_03, TK_05 1, 2 F, P 

 

1 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją ze studentami 

2 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną autorstwa studentów i dyskusja 

3 - Dyskusja nad przygotowanym tekstem.  

2. Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Warsztat – terroryzm w XXI w. 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 
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- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  15 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
40 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 20 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  

 

Kryteria oceniania:  
 

5.0 - Student osiąga pożądane EK w stopniu wysokim, uczestniczy aktywnie w zajęciach, 

wykazuje się znajomością omówionych zagadnień, potrafi samodzielnie analizować zjawiska i 

procesy.  

4.0 - Student osiąga pożądane EK w stopniu średnim, uczestniczy aktywnie w zajęciach, 

wykazuje znajomość większości omówionych zagadnień.   

3.0 -  Student  osiąga pożądane EK w stopniu minimalnym, nie uczestniczy aktywnie w 

zajęciach, wykazuje się znajomością tylko części omówionych zagadnień.  

2.0 - Student nie osiąga pożądanych EK, nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, nie wykazuje 

znajomości omówionych zagadnień.         
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: „Sztuka kobiet” – projekt wystawienniczy 

2. Kod modułu kształcenia: PF6 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: licencjackie 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 3 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty 15h 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr hab. prof. UAM Grażyna Gajewska, gajewska@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 - wprowadzenie do terminologii stosowanej w zakresie historii sztuki i krytyki sztuki  

- zapoznanie studentów z twórczością wybitnych artystek polskich  

- opracowanie przez studentów/studentki biogramów wybranych artystek  

- opracowanie przez studentów/studentki ikonografii dzieł wybranych artystek 

- przygotowanie wystawy „Sztuka kobiet” 

 
 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

Ogólna wiedza z zakresu historii, literatury, antropologii współczesności. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 

potwierdzeniu osiągnięcia efektów 

kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF6_1 Posługiwać się terminologią z zakresu 

historii sztuki i krytyki sztuki 

K_U02 

PF6_2 Scharakteryzować główne kierunki sztuki 

XX/XXI w. 

K_W08, K_W10 

PF6_3 Analizować twórczość wybranych artystek 

polskich 

K_W08, K_W10, K_U06 

PF6_4 Opracować scenariusz wystawy artystycznej  K_U10, K_K05, K_K07 

PF6_5 Zorganizować wystawę  K_U13, K_U14, K_K03, 

K_K07 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: „Sztuka kobiet” – projekt wystawienniczy 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  
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TK_1 

Zapoznanie z podstawową terminologią 

związaną z zakresu historii sztuki i krytyki 

sztuki 

PF6_1, PF6_3, PF6_5, PF6_4 

TK_2 
Charakterystyka głównych kierunków w sztuce 

polskiej XX/XXI w. 
PF6_1, PF6_2, PF6_3 

TK_3 
Analiza wybranych dzieł sztuki polskich 

artystek XX/XXI w. 
PF6_1, PF6_2, PF6_3, PF6_4 

TK_4 
Opracowanie scenariusza wystawy i organizacja 

wystawy 
PF6_1, PF6_4, PF6_5 

 

 

5. Zalecana literatura 

 

Artystki polskie, red. A. Jakubowska, Warszawa-Bielsko Biała 2011 

Izabela Kowalczyk, Matki-Polki, Chłopcy i Cyborgi… Sztuka i feminizm w Polsce, Poznań 2010 

 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami można zapoznać się w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej, Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Poznaniu, Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.  

 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): „Sztuka kobiet” – projekt wystawienniczy 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF6_1 TK_1, TK_2, TK_3, TK_4 

Wykład z elementami dyskusji 

połączony z prezentacją 

multimedialną 

Dyskusja pod koniec 

zajęć,  

PF6_2 TK_2, TK_3 

Wykład z elementami dyskusji 

połączony z prezentacją 

multimedialną 

Dyskusja pod koniec 

zajęć, 

PF6_3 TK_1, TK_2, TK_3 
Dyskusja, prezentacja 

multimedialna 

Dyskusja pod koniec 

zajęć, 

PF6_4 TK_1, TK_3, TK_4 
Dyskusja i samodzielna praca 

studentów 

Dyskusja pod koniec 

zajęć, 

PF6_5 TK_1, TK_4 
Dyskusja i samodzielna praca 

studentów 

Dyskusja pod koniec 

zajęć, 

 

 

 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
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Nazwa przedmiotu: „Sztuka kobiet” – projekt wystawienniczy 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  15 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
10 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 5 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
40 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 20 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Protokół dyplomatyczny 

2. Kod modułu kształcenia: PDY 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia I stopnia 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 3 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: Wykład 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr Katarzyna Jędraszczyk, jedra@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: j. polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu jest poznanie przez studentów pojęcia i zasad protokołu dyplomatycznego, 

ceremoniału państwowego, ceremoniału związanego z przyjmowaniem wizyt zagranicznych, 

precedencji, etykiety oraz konstruowania programu wizyty oraz pobytu delegacji zagranicznych. 

Moduł ma wykształcić u studenta umiejętności: praktycznego zastosowania zasad precedencji; 

przygotowania programu merytorycznego i organizacyjnego wizyt i spotkań międzynarodowych; 

zastosowania zasad etykiety i kurtuazji w działaniach publicznych. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia  dla kierunku 

studiów 

PD_01 
Student potrafi określić: pojęcie, historię, zadania i 

organizację protokołu dyplomatycznego 

K_W07, K_W09 

K_U01 

PD_02 

Ma wiedzę z zakresu podstawowych zasad protokołu 

dyplomatycznego i etykiety międzynarodowej 

Krytycznie ocenia obrazy ze spotkań 

K_U01, K_U03, K_U06 

PD_03 

Zna podstawowe zasady precedencji 

Identyfikuje i definiuje protokół dyplomatyczny i 

etykietę, rozpoznaje najważniejsze problemy z tego 

zakresu, 

K_U01, K_U03, K_U06 

PD_04 

 

Ma wiedzę o ceremoniach dyplomatycznych i 

państwowych 
K_U01, K_U03, K_U06 

PD_05 

Potrafi zastosować zasady procedencji podczas spotkań 

i uroczystości na szczeblu międzynarodowym, 

krajowym i lokalnym 

Student po wysłuchaniu wykładu i zapoznaniu się z 

zalecaną literaturą będzie posiadał wiedzę niezbędną do 

czynnego i biernego wykorzystywania w działalności 

biznesowej i polskiej służby dyplomatycznej 

K_U03, K_U06, K_K04 

PD_06 

Potrafi stosować zasady etykiety i kurtuazji w życiu 

społecznym i zawodowym. Jest świadomy znaczenia 

zasad etykiety i kurtuazji w życiu społecznym 

K_U03, K_U06, K_K09, 

K_K04 
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PD_07 
Potrafi przygotować program merytoryczny i 

organizacyjny wizyt i spotkań międzynarodowych 

K_U03, K_U06, K_K08, 

K_K04 

PD_08 

Ma świadomość istnienia różnic kulturowych we 

współczesnych stosunkach międzynarodowych i jest 

otwarty na kontakty między różnymi grupami 

społecznymi i kontakty międzykulturowe 

K_U03, K_K09 

 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Protokół dyplomatyczny 

 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Pojęcie, historia, zadania i organizacja protokołu 

dyplomatycznego 

PDY_01 

TK_02  Ceremonie oficjalne i państwowe 
PDY _02 

PDY _01 

TK_03  Misja dyplomatyczna 

PDY_03 

PDY _02 

PDY _01 

TK_04 Precedencja 

PDY _04 

PDY _01 

PDY _03 

TK_05 Dyplomacja wielostronna 

PDY _01 

PDY _04 

PDY _02 

TK_06 Korespondencja, tytulatura, korespondencja dyplomatyczna 

PDY _06 

PDY _01 

PDY _03 

PDY _02 

TK_07 Wizyty zagraniczne 
PDY _07 

PDY _05 

TK_08 Etykieta, dobre wychowanie 

PDY _08 

PDY _02 

PDY _06 

TK_09 Przyjęcia, przy stole, ubiory, wizytówki 

PDY _09 

PDY _02 

PDY _06 

TK_10 
Savoir-vivre w innych sytuacjach (niepełnosprawni, kościół, 

biznes, różnice kulturowe, Internet) 

PDY _06 

PDY _08 
 

5. Zalecana literatura 
E. Pietkiewicz, Protokół dyplomatyczny, Warszawa, dowolne wydanie 

C. Ikanowicz, Protokół dyplomatyczny i organizacja służby zagranicznej, Warszawa, dowolne wydanie 

C. Ikanowicz, J. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2004 

C. Ikanowicz, Etykieta samorządowca, Warszawa 2002 

J. Barcz, Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym, Warszawa 2007 

R. Zenderowski, B. Koziński, Różnice kulturowe w biznesie, Warszawa 2012 

Podręczniki z zakresu savoir-vivre 

Netykieta. Zasady zachowania dobrego tonu w Internecie, [online], TAAT [dostęp 26.03.2013], Dostępny w 

Internecie: http://www.taat.pl/article/netykieta/index.php.  

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. Z materiałami można zapoznać się w bibliotece IKE UAM, wybrane treści 

http://www.taat.pl/article/netykieta/index.php


3 
 

mogą być w razie potrzeby rozsyłanie na skrzynkę internetową, do której będą mieli dostęp 

studenci realizujący moduł 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Protokół dyplomatyczny 

Symbol efektu 

kształcenia dla modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć
 

Sposoby prowadzenia 

zajęć umożliwiające 

osiągnięcie założonych 

efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 

osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia
 

PD_01 TK_01,  wykład F P 

PD_02 TK_02, TK_01 wykład F P 

PD_03 TK_03; TK_01;  wykład F P 

PD_04 TK_04, TK_01 wykład F P 

PD_05 
TK_04; TK_05, TK_02, 

TK_03, TK_01 
wykład F P 

PD_06-PD_10 TK_06-10 wykład F P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu:   Protokół dyplomatyczny 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady 30 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
10 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  
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- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

10 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
60 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Fundraising 

2. Kod modułu kształcenia: FDG 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopnia 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: III 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30h War. 

9. Liczba punktów ECTS: 4 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: mgr Piotr Wiśniewski 

11. Język wykładowy: Polski 

 

II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Zapoznanie studentów z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi logiki oraz sposobów 

prowadzenia fundraisingu. Omówienie podstawowych kwestii związanych z pozyskiwaniem 

funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania globalnej sieci komputerowej.  

Uściślenie umiejętności tworzenia planów fundraisingowych oraz przetwarzania i wyszukiwania 

informacji pod tym kątem. Praktyczne podstawy prawne z obszaru fundraisingu, Biegłość w 

posługiwaniu się przedmiotową terminologią. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 Student uczestniczący w zajęciach powinien wykorzystywać technologie informatyczne na 

poziomie podstawowym. Student potrafi wyszukiwać i tworzyć informacje, a także 

współpracować w grupie. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

FDG_01 Rozumie podstawową terminologię zagadnienia. Zdaje 

sobie sprawę z potrzeby ciągłego doskonalenia 

posiadanych umiejętności. 

K_U02, K_K01 

FDG_02 Zna podstawowe regulacje prawne w zakresie 

fundraisingu. Rozumie sposób funkcjonowania 

mechanizmów fundraisingu, jest zorientowany w 

dedykowanych temu rozwiązaniach technologicznych. 

K_W13, K_U15, 

K_K09 

FDG_03 Ma opanowane podstawowe kompetencje medialne, 

niezbędne w procesie fundraisingu. Ma wiedzę na temat 

logiki i praktyki pozyskiwania funduszy. Zna i rozumie 

komunikacyjne podstawy kultury. 

K_W06, K_K03 

FDG_04 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 

etycznych 

w fundraisingu. Jest gotów do działania zgodnego z 

normami etycznymi, zwłaszcza w odniesieniu do 

pozyskiwania środków finansowych.  

K_W05, K_K03 
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FDG_05 Potrafi stworzyć profesjonalny plan fundraisingowy. 

Aktywnie działa we wszystkich etapach jego realizacji i w 

razie potrzeby - wprowadzać niezbędne modyfikacje. 

K_K05, K_K03, 

K_K04, K_W11 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Fundraising 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Wprowadzenie podstawowej terminologii oraz 

metodologii.   FDG_01, FDG_02 

TK_02 
Zapoznanie studentów ze współczesnymi koncepcjami 

fundraisingu.   
FDG_03, FDG_04 

TK_03 
Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami 

procesu pozyskiwania funduszy. FDG_03, FDG_04, FDG_05 

TK_04 
Zapoznanie studentów z kulturowymi aspektami 

fundraisingu.  FDG_02, FDG_05 

TK_05 Dyskusja na temat współczesnych metod fundraisingu. FDG_01, FDG_04 
 

5. Zalecana literatura 

Skuza A., Przedsiębiorczość zorganizowana: startupy, inwestorzy, pieniądze, Gliwice, 2015.  

Siudak M., Myślak D. [red.], Sieć: komunikacja, obecność, konsumpcja: od teorii do pragmatyki 

użytkowania, Olsztyn, 2016.  

Brzeziński S., Zarządzanie przedsiębiorstwami społecznie odpowiedzialnymi a globalne procesy 

integracyjne: wybrane zagadnienia, Warszawa, 2016.  

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:  

Wykorzystanie podstawowych usług sieciowych (e-mail, www, IM) w celu komunikacji z grupą 

oraz prezentacji wybranych materiałów 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami można zapoznać się w bibliotece Kolegium Europejskiego UAM, Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz na drodze b-learningu  

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Fundraising 

Symbol 

efektu 

kształcenia 

dla modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

 FDG_01  TK_01, TK_05 1, 2 F P 

 FDG_02 TK_01, TK_04 1, 2 F P 

 FDG_03 TK_02, TK_03 1, 2 F P 

 FDG_04 TK_02, TK_03, TK_04 1, 2 F P 

 FDG_05 TK_03, TK_04 1, 2 F P 

 

1. Zajęcia połączone z prezentacją multimedialną. 

2. Zajęcia zakończone dyskusją. 

Oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P) 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Fundraising 

Forma studiów: stacjonarne         Forma studiów: niestacjonarne       

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie 

tematyki wykładów  
30 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie 

się do ćwiczeń 
30 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 10 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
10 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w 

formie prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
120 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 4 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 



1 
 

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Język obcy jako dodatkowy (j. niemiecki) 

2. Kod modułu kształcenia: JOD 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: 2 

7. Semestr: 3-4 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 60h 

9. Liczba punktów ECTS: 4 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Aurelia Pawlicka, mgr, pawlicka@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: język niemiecki uzupełniony j. polskim 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 Lektorat rozpoczyna się od poziomu A1 (ewentualnie A1+) wg Europejskiego Systemu Kształcenia 

Językowego Rady Europy i ma na celu: 

- zdobycie umiejętności komunikacyjnych w j. niemieckim w zakresie podstawowych tematów z 

życia codziennego (np. dotyczących rozmówcy, jego rodziny, najbliższego otoczenia, 

zainteresowań, korzystania z usług itp.) na czterech płaszczyznach językowych: słuchania, czytania, 

pisania i mówienia 

- zapoznanie z elementami kultury krajów niemieckojęzycznych  

- przejście do poziomu biegłości językowej  A2 i przygotowanie do egzaminu na certyfikat 

językowy  Start Deutsch 2  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Nie zakłada się wcześniejszej znajomości j. niemieckiego, nauczanie odbywa się od podstaw. Jeśli 

jednak grupa będzie wykazywała pewne umiejętności komunikacyjne w j. niemieckim lektor 

poprowadzi zajęcia od poziomu, który wykaże test diagnozujący. Student powinien wykazywać się 

umiejętnością pracy systematycznej, współpracy w parach i grupach oraz motywacją i 

zaangażowaniem w przedmiot. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student zna/potrafi: 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia dla 

kierunku 

studiów 

JOD_W01 zna podstawowy zakres słownictwa z tematów życia 

codziennego. Rozróżnia płaszczyzny stylistyczne używanego 

języka (język oficjalny a potoczny).    

K_W04, 

K_W05 

JOD_W02 zna struktury gramatyczne obejmujące swym zakresem poziom 

A1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

Rady Europy 

K_W04, 

K_W05 

JOD_W03 zna wybrane elementy geografii państw niemieckich, ich 

polityki, historii oraz kultury niemieckojęzycznej. Potrafi też 

wskazać na  różnice w stosunku do kultury polskiej. 

K_W07, 

K_W08 

JOD_U01 potrafi zrozumieć usłyszane krótkie testy               związane ze 

sprawami dla niego ważnymi i dotyczącymi jego najbliższego 

otoczenia. 

 K_U01 
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JOD_U02 czytać ze zrozumieniem krótkie teksty, e-maile, listy prywatne 

i oficjalne oraz znaleźć konkretne informacje w tekstach 

użytkowych (ogłoszenia, reklamy itp.) 

K_U01, K_U06 

 

JOD_U03 

napisać sms-y, krótkie e-maile, notatki wynikające z doraźnych 

potrzeb prywatnych bądź zawodowych, kartki z 

pozdrowieniami. 

K_U01, 

K_U07, K_U10 

JOD_U04 brać udział w typowej rozmowie wymagającej bezpośredniej 

wymiany informacji na znane mu tematy. 

K_U01, K_U07 

JOD_U05 planować i realizować naukę własną oraz ustawicznie się 

dokształcać. 

K_U16, K_K01 

JOD_K01 pracować w parach i grupach oraz przedstawiać  wyniki tej 

współpracy w plenum. 

K_U13, K_K05 

JOD_K02 świadomie uczestniczyć w środowisku międzynarodowym. K_K09 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Język obcy jako dodatkowy 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_1 

Wprowadzenie, utrwalenie i zastosowanie podstawowego 

słownictwa w obszarze następujących sytuacji 

komunikacyjnych  życia codziennego związanych z: 

- informacjami o sobie i innych ludziach 

- zdrowiem i higieną 

- mieszkaniem  

- pogodą, porami roku  

- jedzeniem i piciem ( restauracja) 

- pracą / studiowaniem 

- podróżowaniem, orientacją w mieście 

- zakupami  

- spędzaniem wolnego czasu, zainteresowaniami 

- świadczeniem usług np. na poczcie, w banku 

itp. 

oraz życia zawodowego: 

- przedstawianiem siebie i współpracowników 

- powitaniem gości 

- prowadzeniem krótkich rozmów telefonicznych 

- pisaniem sms-ów i krótkich e-maili 

- oprowadzaniem po firmie/zakładzie 

itp. 

 

JOD_W01 

JOD_U01; JOD_U02; 

JOD_U03; JOD_U04 

TK_2 

Wprowadzenie i przećwiczenie na bazie w/w sytuacji 

następujących zagadnień gramatyczno-leksykalnych: 

- czasownik (koniugacja, rozdz. złożone, modalne) 

- rzeczownik (rodzajnik, l. mn., deklinacja) 

- zaimek osobowy (deklinacja) 

- liczebnik (główny i porządkowy) 

- przyimki z celownikiem i biernikiem 

- zdania oznajmujące i pytające, podrzędnie złożone ( ze 

spójnikami dass, weil) 

- czas teraźn., przeszły: Perfekt i częściowo Präteritum 

-tryb rozkazujący 

 

 

JOD_W02 

JOD_U01;JOD_U02; 

JOD_U03;JOD_U04 
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TK_3 

Zapoznanie się z wybranymi elementami 

kulturoznawczymi krajów niemieckojęzycznych (np. 

filmem), omówienie różnic w stosunku do kultury 

polskiej (np. w obchodzeniu świąt)  

JOD_W03 

 

5. Zalecana literatura 

 Evans S., Pude A., Specht F., Menschen A1, Kursbuch+Arbeitsbuch, Hueber Verlag 2016 oraz 

Berufstrainer Menschen A1  

 Becker N., Braunert J., Alltag, Beruf@Company A1, Hueber Verlag, 2013 

 Fandrych Ch., Tallowitz U., Sage und Schreibe, LektorKlett 2003. 

 Fandrych Ch., Tallowitz U. , Klipp und klar,  LektorKlett 2002. 

 Bęza S., Nowe Repetytorium z Gramatyki Języka Niemieckiego, Wyd. Szkolne PWN 2007. 

 Opracowanie zbiorowe, Pons. Repetytorium Leksykalne- Język Niemiecki,  LektorKlett 2006. 

 Deutsch aktuell, Magazyn dla uczących się języka niemieckiego, wyd. COLORFUL MEDIA, 

Poznań. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:  

 wykorzystanie powszechnie dostępnych platform oraz portali do nauki języka niemieckiego np. 

Deutsche Welle  

 wykorzystanie ćwiczeń on-line, odwołań do stron internetowych skompilowanych z 

podręcznikiem wiodącym 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Materiały dostępne są w księgarniach, częściowo w bibliotece Kolegium Europejskiego UAM  

oraz u prowadzącego zajęcia. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Język obcy jako dodatkowy 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

JOD_W01 TK_01 1,2 F,P 

JOD_W02 TK_02 1,2 F,P 

JOD_W03 TK_03 1,2,3 F,P 

JOD_U01 TK_01; TK_02 1,2 F,P 

JOD_U02 TK_01; TK_02 1,2 F,P 

JOD_U03 TK_01; TK_02 1,2,3 F,P 

JOD_U04 TK_01; TK_02 1,2,3 F,P 

JOD_K01  TK_01; TK_02; TK_03 1,2,3 F,P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Język obcy dodatkowy  

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 
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- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat 60 - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
60 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

20 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
140 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 4 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Warsztaty projektowe 

2. Kod modułu kształcenia: WPR 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obligatoryjny w ramach specjalności 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 3 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztat, 30 h 

9. Liczba punktów ECTS: 6 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Warsztat ma celu wykształcenie w studentach biegłości w zespołowym zarządzaniu 

posiadaną przez nich wiedzą. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Zakłada się posiadanie przez studentów ogólnej wiedzy humanistycznej, biegłość w korzystaniu 

ze środków elektronicznej komunikacji oraz tzw. umiejętności miękkie. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

WPO_01 Wykorzystywać kompetencje w zakresie teoretycznych 

podstaw dotyczących zarządzania wiedzą. 

K_W04; K_U06; K_U16; 

K_K01 

WPO_02 Analizować kompetencje zespołu w zakresie ich mocnych i 

słabych stron, a także zdolności komunikacyjnych i 

funkcjonalnych. 

K_W04; K_U07; K_U13; 

K_K03; K_K04; 

WPO_03 Określać cele i strategie, a także ryzyko realizacji projektu 

(w zależności od kontekstu: odpowiednio badawczego lub 

sprzedażowego). 

K_W12; K_U06; K_U16; 

K_K05;  

WPO_04 Realizować research, gromadzić wiedzę, konstruować sieć 

powiązań oraz promować uzyskany wynik. 

K_W10; K_U06; K_U10; 

K_U12; K_K05;  

WPO_05 Współpracować z/lub zarządzać zespołem realizującym 

zadania w płynnym otoczeniu społecznym. 

K_W05; K_U06; K_U13; 

K_K04; K_K05; K_K08; 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztaty projektowe 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Określenie kompetencji własnych i zespołu. WPO_01; WPO_02 

TK_02 Opracowanie projektu. WPO_03 

TK_03 Zarządzanie wiedzą a komunikacja w zespole. WPO_04 

TK_04 Analiza wykonanej pracy i zdobytej wiedzy. WPO_05 
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5. Zalecana literatura 
K. W. Chan, Strategia błękitnego oceanu : jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała 

się nieistotna, Warszawa 2005. 

S. Frydrychowicz, Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu, Poznań 2009. 

M. Gladwell, Punkt przełomowy. O małych przyczynach wielkich zmian, Kraków 2009. 

M. Gladwell, Błysk! Potęga przeczucia, Kraków 2009. 

F. Krawiec, Strategiczne myślenie w firmie, Warszawa 2003. 

H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996. 

K. Krzakiewicz, Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Poznań 2008. 

K. Obłój, Pasja i dyscyplina strategii : jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Warszawa 2010.  

Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych "Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w 

jednostkach naukowych". T. 3. Lublin 2009. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Biblioteka Główna UAM oraz Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Warsztat projektowy 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

WPO_01 TK_01 1 F, P 

WPO_02 TK_01 1 F 

WPO_03 TK_02 1,2 F 

WPO_04 TK_03 1,2 F 

WPO_05 TK_04 2 P 

1. Prezentacja teorii i przykładów. 

2. Analiza etapów pracy nad projektem wraz z ich prezentacją. 

F – ocena formująca 

P – ocena podsumowująca 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Warsztaty projektowe 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  
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- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 6 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
80 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 40 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
172 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 6 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne  

1. Nazwa modułu kształcenia: Kultura języka 

2. Kod modułu kształcenia: KJ 

3. Rodzaj modułu kształcenia: retoryka stosowana-specjalność 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: I rok 

7. Semestr: letni 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 20 ćwiczenia 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Eliza Grzelak, dr hab.  profesor UAM, kontakt@elizagrzelak.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 
 Podniesienie kompetencji językowej 

 Zgodne z wymogami komunikacyjnymi różnicowanie przekazu werbalnego 

 Poznanie funkcji języka i struktury aktu mowy 

 Poznanie normy językowej i jej kryteriów 

 Poprawna identyfikacja błędów językowych 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują): brak 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia 

efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

KJ_01 zdefiniować normę języka polskiego i jej kryteria, krytycznie 

je ocenić z perspektywy współczesnych uwarunkowań 

komunikacyjnych 

K_W02, K_W05 

KJ _02 ocenić normatywność przekazu i dokonać właściwej korekty K_W11 

KJ _03 redagować teksty, uwzględniając ich funkcję K-W04 

KJ _04 konstruować spójny przekaz intersemiotyczny  K_W11  

KJ _05 sprawnie wykorzystywać werbalne techniki perswazyjne K_W06 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Kultura języka 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Krytyczna ocena poprawności językowej wskazanych 

tekstów, korekta błędów językowych i kompozycyjnych 
KJ _01, KJ _02 

TK_02 Redakcja zróżnicowanych funkcjonalnie tekstów KJ _01, KJ _02, KJ _03 

TK_03 Analiza dominant funkcjonalnych w wybranych aktach mowy KJ _01, KJ _03, KJ _04 

TK_04 Ocena etyki wypowiedzi KJ _05 
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5. Zalecana literatura 

 Encyklopedia językoznawstwa ogólnego pod red. K. Polańskiego, wyd. II, Wrocław – 

Warszawa   – Kraków 1999. 

 I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998. 

 J. Bańczerowski, J. Pogonowski, T. Zgółka, Wstęp do językoznawstwa, Poznań 1982. 

 A. Furdal, Językoznawstwo otwarte, Warszawa 1975. 

 S. Grabias, Język w zachowaniu społecznym, Lublin 2003. 

 R. Grzegorzykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w:    

 „Język a kultura”, t. 4, pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej, Wrocław 1991. 

 R. Kalisz, Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993. 

 E.Łuczyński, J.Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne – wybrane zagadnienia, Gdańsk, 1999. 

 M.Paveau, G.Sarfati, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-

porównawczego do pragmatyki, Kraków 2009. 

 Warianty języka, pod red. J. Bartmińskiego, J. Szadury, Lublin 2003. 

 J.Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006. 

 M.Marcjanik, Mówimy uprzejmie: poradnik językowy savior-vivre’u, Warszawa 2009. 

 M.Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007. 

 A.Markowski, Kultura języka polskiego: teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Kultura języka 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

KJ _01 TK_01, TK_02 ,TK_03,  2,3 F/P  

KJ _02 TK_01, TK_02 2,3 F/P 

KJ _03 TK_02, TK_03 2,3 F/P 

KJ _04 TK_03,  2,3 F/P 

KJ _05 TK_04 2,3 F/P 

2-indywidualna analiza tekstologiczna 

3-realizacja zadań w grupach 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Kultura języka 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  20 - ćwiczenia   
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- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
4 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
3 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

10 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
37 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Argumentacja retoryczna i topika 

2. Kod modułu kształcenia: ART 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obligatoryjny 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: II 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty, 30 godz. 

9. Liczba punktów ECTS: 4 

10.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, moesia@amu.edu.pl 

11.  Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Głównym celem zajęć jest wykształcenie w studentach umiejętności doboru odpowiedniej 

argumentacji i toposów w różnego rodzaju mowach i wystąpieniach. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Znajomość poprawnej polszczyzny i języka literackiego. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 

potwierdzeniu osiągnięcia efektów 

kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

ART_01 Wykazać się wiedzą na temat różnych 

szkół retorycznych. 

K_W02, K_W04; K_U01; 

K_U02; K_K02; K_K04 

ART_02 Posługiwać się głównymi typami 

argumentacji retorycznej. 

K_W04, K_W05; K_W11; 

K_U01; K_U02; K_K02; 

K_K04 

ART_03 Konstruować argumentację i dobierać 

toposy adekwatne do sytuacji, w której 

wygłasza się mowę. 

K_W05, K_W06; K_U02; 

K_U04; K_K09; K_K04 

ART_04 Tworzyć własne argumenty wg 

schematów i sposobów nawiązujących 

do najlepszych tradycji. 

K_W04, K_W06; K_W11; 

K_U04; K_K02; K_K04 

ART_05 Wygłaszać mowy stylistycznie 

dopasowane na poziomie struktur i 

argumentów do okoliczności. 

K_W09; K_W10; K_U06; 

K_U12; K_K09; K_K04 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Argumentacja retoryczna i topika 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Między retoryką a topiką. Teoretycznie ART_01, ART_02 

TK_02 Między retoryka a topiką. Praktycznie 
ART_02, ART_03, 

ART_04   



2 
 

TK_03 

Realizacja mów i dobór argumentów w 

odniesieniu do współczesnych dyskursów 

publicznych. 

ART_04 , ART_05 

TK_04 Argumenty i toposy – wygłaszanie mów. ART_04 , ART_05 

 

5. Zalecana literatura 

Arystoteles, Retoryka, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył H. Podbielski, Warszawa 

1988. 

Bralczyk J.: Język propagandy politycznej w latach 90, Warszawa 2003. 

Emrich B., Topika i topoi, przekł. J. Koźbiał. „Pamietnik Literacki” 1977, z. 1. 

Korolko M., Sztuka retoryki: przewodnik encyklopedyczny, wyd. 2 rozsz. , Warszawa 1998. 

Lichański J.Z., Co to jest retoryka? Kraków 1996.  

Lichański J.Z., Retoryka: od renesansu do współczesności: tradycja i innowacja, Warszawa 

2000. 

Perelman C., Imperium retoryki, Warszawa 2002.  

Pisarek W., Słowa między ludźmi. Warszawa 1985. 

Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska. Kraków 2002. 

Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco 

mówić, Kraków 2005. 

Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław 1990. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

W Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Argumentacja retoryczna i topika 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

ART_01 TK_01 2 F 

ART_02 TK_01, TK_02 2 F 

ART_03 TK_02 1,2 F 

ART_04 TK_02, TK_03, TK_04 1 F,P 

ART_05 TK_03, TK_04 1 P 

1. Wygłaszanie mów i prezentacja argumentów oraz toposów. 

2. Omawianie lektur oraz interpretacja wybranych przykładów artystycznych. 

F- ocena formująca 

P – ocena podsumowująca 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu:  Argumentacja retoryczna i topika 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 



3 
 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 20 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
40 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 10 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
100 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 4 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Emisja głosu 

2. Kod modułu kształcenia: EGL 

3. Rodzaj modułu kształcenia: specjalnościowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: pierwszy 

6. Rok studiów: drugi 

7. Semestr: trzeci 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty 5 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: mgr Renata Bekalarska. 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

  

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami dbałości o higienę głosu oraz kompetencje 

do samodzielnego ćwiczenia wybranych umiejętności z zakresu emisji głosu.  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) - Nie dotyczy. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

EGL_1 Dbać o higienę głosu, mówić ze świadomością własnego głosu, 

doskonaląc w ten sposób umiejętność ustnego prezentowania 

własnego stanowiska oraz publicznego występowania.  

K_U09, K_U03, K_K08 

EGL_2 Jest świadomy konieczności ustawicznej pracy nad głosem w 

przypadku zatrudnienia na stanowisku wymagającym pracy 

głosem.  

K_K01, K_K08 

EGL_3 Potrafi samodzielnie wykonywać podstawowe ćwiczenia 

fonacyjne, oddechowe i artykulacyjne, służące usprawnieniu 

aparatu oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego oraz 

prawidłowej emisji głosu.  

K_K01, K_K08 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Emisja głosu  

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_1 Podstawowe zasady higieny głosu EGL_01, EGL_02 

TK_2 Ćwiczenia oddechowe EGL_01, EGL_02, EGL_03 

TK_03 Ćwiczenia fonacyjne EGL_01, EGL_02, EGL_03 

TK_04 Ćwiczenia artykulacyjne EGL_01, EGL_02, EGL_03 
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5. Zalecana literatura 

B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

W bibliotece IKE UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Emisja głosu 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

EGL_1 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04 

Elementy wykładu; praca w 

grupie i indywidualna pod 

kontrolą prowadzącego zajęcia. 

 Formujące 

EGL_2 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04 

Elementy wykładu; praca w 

grupie i indywidualna pod 

kontrolą prowadzącego zajęcia. 

Formujące 

EGL_3 TK_02, TK_03, TK_04 

Praca w grupie i indywidualna 

pod kontrolą prowadzącego 

zajęcia. 

Formujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Emisja głosu 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  5 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
2 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
20 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  
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- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
27 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Warsztat projektowy 

2. Kod modułu kształcenia: WPO 

3. Rodzaj modułu kształcenia: dyplomacja publiczna 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopnia 

6. Rok studiów: 2 

7. Semestr: 3  

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty 30h 

9. Liczba punktów ECTS: 6 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Emilia Twarowska-Antczak, dr, emitwa@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: j. polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu kształcenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji 

procesów kierowania projektem poprzez praktyczne przygotowanie projektu (karta projektu). 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Znajomość podstaw kierowania projektami  

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

WPO_01 dokonać wyboru typu realizowanego przedsięwzięcia 

oraz przedstawić strukturę karty projektu 

K_W10; K_U01; K_U06; 

K_K08;  

WPO_02 identyfikować cel projektu, rezultatów oraz efektów dla 

otoczenia; dokonać doboru mierników weryfikacji zadań 

projektu;  

zorganizować proces współpracy z interesariuszami 

projektu: identyfikacja kluczowych grup interesariuszy 

projektu, 

określenie ich wpływu na projekt 

K_W10; K_U01; K_U06; 

K_K05; K_K08 

WPO_03 zorganizować proces zarządzania czasem: określić 

ścieżki efektywnego czasu realizacji projektu; plan 

działań i harmonogram 

K_W10; K_U01; K_U06; 

K_U13; K_K03; K_K05; 

K_K08 

WPO_04 zorganizować proces zarządzania ryzykiem; 

zorganizować proces zarządzania jakością 

K_W10; K_U01; K_U06; 

K_K03; K_K05; K_K08 

WPO_05 zorganizować budżet realizowanego przedsięwzięcia 

projektowego; przygotować finalną kartę projektu oraz 

prezentacja rezultatów 

K_W10; K_U01; K_U09; 

K_U14; K_K05; K_K08 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztat projektowy 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Typ realizowanego przedsięwzięcia oraz struktura karty WPO_01; WPO_02; 
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projektu; cel projektu, rezultat oraz efekt dla otoczenia WPO_05 

TK_02 
proces współpracy z interesariuszami projektu; zarządzania 

czasem: ścieżki efektywnego czasu realizacji projektu 
WPO_02; WPO_03 

TK_03 plan działań i harmonogram; zarządzanie ryzykiem; WPO_03; WPO_04 

TK_04 
zarządzanie jakością; budżet realizowanego 

przedsięwzięcia projektowego; finalna karta projektu  

WPO_01; WPO_04; 

WPO_05 
 

5. Zalecana literatura 

Trocki M. (red), Nowoczesne zarządzanie projektem, Warszawa 2013 

A guide to the project managment body of knowledge. PMBOK Guide, fifth edition, PMI 2013 

Walczak R., Podstawy zarządzania projektami, Warszawa 2014 

Kopczewski M., Alfabet zarządzania projektami, Warszawa 2015 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Biblioteka IKE 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Warsztat projektowy 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

WPO_01 TK_01; TK_04;  praca w zespołach, dyskusja F, P 

WPO_02 TK_01; TK_02; praca w zespołach, dyskusja F, P 

WPO_03 TK_02; TK_03; praca w zespołach, dyskusja F, P 

WPO_04 TK_03; TK_04; praca w zespołach, dyskusja F, P 

WPO_05 
TK_01; TK_04; 

wykonanie zaleconych zadań i 

ich omówienie 
F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Warsztat projektowy 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  
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- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 30 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 20 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
30 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
20 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 30 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

20 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
180 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 6 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Public relations w mediach społecznościowych 

2. Kod modułu kształcenia: PRMS 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień, studia stacjonarne  

6. Rok studiów: II rok 

7. Semestr: IV  

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 30 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Sylwia Szykowna, dr, sylwia-szykowna@o2.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 zapoznanie studentów z podstawowymi elementami wiedzy o znaczeniu, roli i funkcji 

pełnionych przez public relations w społeczeństwie, 

 zapoznanie z dobrymi praktykami z zakresu public relations, 

 zapoznanie z prawnymi aspektami pracy związanej z public relations, 

 zapoznanie z nowymi narzędziami medialnymi pomocnymi w realizacji działań w zakresie 

public relations.  

  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PRMS_01 Posługiwać się terminologią z zakresu public relations oraz 

rozumieć miejsce i znaczenie public relations we 

współczesnym świecie 

K_W02, K_U02, K_K02 

PRMS_02 Planować i realizować działania z zakresu public relations, z 

uwzględnieniem prawnych aspektów PR 

K_W13, K_U15, K_K03 

PRMS_03 Wykorzystać narzędzia public relations w działaniach 

marketingowych prowadzonych w mediach 

społecznościowych 

K_W04, K_U12, K_K03 

PRMS_04 Zorganizować pracę w dziale PR, dbać o sprawną 

komunikację wewnętrzną instytucji, korzystać z narzędzi 

media relations 

K_W06, K_U07, K_K03, 

K_K05,  

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Public relations w mediach społecznościowych 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Strategie PR PRMS_01, PRMS_02 

TK_02 Organizacja działań PR w mediach społecznościowych 
PRMS_02, PRMS_03, 

PRMS_04 

TK_03 Prawne aspekty PR PRMS_02 
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TK_04 
Narzędziownik – nowe technologie w planowaniu kampanii 

reklamowych 
PRMS_03, PRMS_04 

TK_05 
Przykłady dobrych praktyk – kampanie PR w mediach 

społecznościowych 
PRMS_01, PRMS_02 

 

5. Zalecana literatura 

S. Black, Public relations, Warszawa 1998.  

A. Davies, Public relations, Warszawa 2007. 

J. Olędzki, Etyka w polskim public relations, Warszawa 2009. 

P. Seitel, Public relations w praktyce, Warszawa 2003. 

K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005 lub kolejne wydania. 

 

Literatura uzupełniająca: 

Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, red. J. Olędzki, Warszawa 2010. 

Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Warszawa 

2006. 

B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002. 

Sztuka public relations. Praca zbiorowa. Związek Firm Public Relations, Warszawa 2001. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do zajęć będzie można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury 

Europejskiej UAM w Gnieźnie oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Treść 

niniejszego sylabusa będzie dostępna w systemie USOSweb. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Public relations w mediach społecznościowych 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PRMS_01 TK_01, TK_05 1,2,3 F,P 

PRMS_02 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_05 
1,2,3 F,P 

PRMS_03 TK_02, TK_04 1,2,3 F,P 

PRMS_04 TK_02, TK_04 1,2,3 F,P 

 

1 - ćwiczenia połączone z prezentacją multimedialną  

2 - ćwiczenia z dyskusją  

3 - ćwiczenia z elementami warsztatu 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Public relations w mediach społecznościowych 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  
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- ćwiczenia  30 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
5 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
10 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 5 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
60 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Komunikacja w zarządzaniu projektami 

2. Kod modułu kształcenia: KZP 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy w ramach przedmiotów kierunkowych 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień, studia stacjonarne  

6. Rok studiów: II rok 

7. Semestr: IV  

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty, 15 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Sylwia Szykowna, dr, sylwia-szykowna@o2.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 zapoznanie studentów z podstawową problematyką związaną z myśleniem projektowym w tym 

metodami diagnozy i ewaluacji projektów  

 rozwinięcie umiejętności koordynacyjnych potrzebnych przy planowaniu i realizacji projektów  

 nabycie umiejętności pisania wniosków grantowych z planowaniem budżetu i harmonogramu 

działań 

 zapoznanie z nowymi technologiami usprawniającymi komunikację w zarządzaniu projektem 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) brak 

  

3. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) brak 

 

4. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

KZP_01 wykorzystać teoretyczną wiedzę w zakresie zarządzania 

projektami, zna narzędzia pozwalające w sposób efektywny 

kierować zespołem projektowym 

K_W02, K_W04, K_W10, 

K_U01, K_U13, K_K05 

KZP_02 diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z 

zarządzaniem projektem  

K_W04, K_U07, K_U13, 

K_K05, K_K08 

KZP_03 pisać wnioski grantowe, pozyskiwać fundusze na realizację 

projektów  

K_W12, K_U06, K_U10, 

K_K08 

KZP_04 wykorzystać wiedzę z zakresu reklamy i promocji, zna 

narzędzia kultury cyfrowej, za pomocą których promocja i 

reklama może być realizowana  

K_W04, K_W06, K_W10, 

K_U10, K_K07 

5. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Komunikacja w zarządzaniu projektami 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Od diagnozy po ewaluację – życie projektu 

 
KZP_01, KZP_02 

TK_02 Przepisz pomysł na projekt KZP_03 
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TK_03 
Narzędziownik – nowe media w zarządzaniu 

projektem 
KZP_01, KZP_02, KZP_04 

TK_04 Jak wypromować projekt? KZP_04 

TK_05 Działamy! – my w projekcie KZP_01, KZP_02, KZP_04 

 

6. Zalecana literatura 

Edukacja kulturowa. Poręcznik, red. A. Skórzyńska, R. Koschany, Poznań, 2014. 

Diagnoza w kulturze, „Kultura Wspłczesna”, 2016, nr 5. 

E. Kołowacik, M. Żmijska,  Myślenie projektowe (Design Thinking ) z Klasą, 

https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-

content/uploads/2016/11/myslenie_projektowe_design_thinking_z_klasa_mala_wersja_1.pdf, 

(dostęp 14.03.2017). 

Z. Hołda, J. Hołda, D. Ostrowska, Prawne podstawy działalności kulturalnej, Warszawa, 2005. 

M. Pawlak, Zarządzanie projektami, Warszawa, 2014. 

Projekty kulturalne - krok po kroku, red. M. Maziarka, G. Wiatr, Warszawa, 2005. 

Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, red. A. Podczaska, K. Kujawska-Krakowiak, Kraków, 2007. 

Zarządzanie w kulturze t. 1-13, red. E. Orzechowski, Ł. Gaweł, Kraków, 2000 -2014. 

S. Czarnecki, Nowa widownia. O promocji w kulturze – wydanie II, Warszawa, 2016. 

Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa, red. K. Sikorska, Poznań, 2016. 

W. Idzikowska, M. Nęcka, Projektuj z dziećmi. Edukacja kulturowa w praktyce, red. K. Barańska, 

Kraków, 2016. 

7.  Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

8. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do zajęć będzie można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury 

Europejskiej UAM w Gnieźnie oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Treść 

niniejszego sylabusa będzie dostępna w systemie USOSweb. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Komunikacja w zarządzaniu projektami 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

KZP_01 TK_01, TK_03, TK_05 1,2,3 F,P 

KZP_02 TK_01, TK_03, TK_05 1,2,3 F,P 

KZP_03 TK_02 1,2,3 F,P 

KZP_04 TK_03, TK_04, Tk_05 1,2,3 F,P 

 

1 - ćwiczenia połączone z prezentacją multimedialną  

2 - ćwiczenia z dyskusją  

3 - ćwiczenia z elementami warsztatu 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Komunikacja w zarządzaniu projektami 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/myslenie_projektowe_design_thinking_z_klasa_mala_wersja_1.pdf
https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/myslenie_projektowe_design_thinking_z_klasa_mala_wersja_1.pdf


3 
 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  15 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
10 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 5 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Compare your culture 

2. Kod modułu kształcenia: PF3 

3. Rodzaj modułu kształcenia: moduł fakultatywny 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: IV 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 2 x 30 h 

9. Liczba punktów ECTS: 2x5 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak (koordynator modułu) 

11. Język wykładowy: polski/angielski/rosyjski/ukraiński 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu jest przekazanie wiedzy z zakresu badań porównawczych odnoszących się do 

komunikacji kulturowej. Wykładowcami w ramach modułu będą głównie profesorowie 

zagraniczni. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Biegła znajomość przynajmniej jednego z języków kongresowych. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF3_01 Posługiwać się wiedzą i kluczowymi dla niej pojęciami w 

obszarze komunikacji kulturowej. 

K_W01; K_W06; K_U01; 

K_K03 

PF3_02 Analizować złożone procesy kulturowe w perspektywie 

synchronicznej i diachronicznej. 

K_W03, K_W05; K_U01; 

K_K03 

PF3_03 Opisywać oraz systematyzować zjawiska kulturowo-

komunikacyjne przy całej ich złożoności i różnorodności. 

K_W04, K_W05; K_U04; 

K_K09 

PF3_04 Wykrywać złożone relacje religijne czy społeczne, mając na 

uwadze ramy komunikacyjne i kulturowe. 

K_W06; K_W07; K_W09; 

K_U03; K_K02 

PF3_05 Konstruować sądy, wyrażać opinie i formułować problemy 

badawcze, mając na uwadze procesy i zjawiska zachodzących 

we współczesnym świecie. 

K_W07; K_W08; K_W09; 

K_U03; K_U07; K_U14; 

K_K02 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Compare your culture 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Teorie i metodologie współczesnej komparatystyki kulturowej. PF3_01; PF3_02 

TK_02 
Humanistyka jako rama modelująca poznawanie współczesnego 

świata. 
PF3_01; PF3_02 

TK_03 
Różnorodność zjawisk kulturowych na tle przemian religijnych i 

społecznych. 
PF3_03; PF3_04 

TK_04 Porównywanie kultury na poziomie dyskursywnym. PF3_03; PF3_04; PF3_05 
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5. Zalecana literatura (odpowiednią literaturę będą proponowali również profesorowie 

wizytujący) 
N. Carroll, Filozofia sztuki masowej, tłum. M. Przylipiak, Gdańsk 2011 

C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. D. Wolska, Kraków 

2005. 

Z. Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku, Wrocław 2006. 

P. Kłos-Czerwińska, Discourse: An Introduction to van Dijk, Foucault and Bourdieu, Wrocław 2015. 

É. Maigret, É. Macé, Penser les Médiacultures, Paris 2005. 

A. W. Nowak, Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych, 

Poznań 2016. 

J. D. Slone, Theological Incorrectness. Why Religious People Believe What They Shouldn’t, Oxford 2004. 

A. Randviir, Mapping the World. Towards a Sociosemiotic Approach to Culture, Saarbrücken 2009. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Biblioteka Główna UAM oraz Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Compare your culture 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF3_01 TK_01; TK_02 1  F, P 

PF3_02 TK_01; TK_02 1 F 

PF3_03 TK_03; TK_04 1 F 

PF3_04 TK_03; TK_04 1,2 F 

PF3_05 TK_04 1,2 P 

1. Prezentacja multimedialna oraz wykład tradycyjny. 

2. Analiza i interpretacja wybranych treści kulturowych. 

F – ocena formująca 

P – ocena podsumowująca 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Compare your culture 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  
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- warsztaty projektowe  x - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach x - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury x - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
x - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

x 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
2x30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2x5 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 



1 
 

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Retoryka w reklamie 

2. Kod modułu kształcenia: RWR 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: II rok 

7. Semestr: letni 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:15h ćwiczenia 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr hab. Eliza Grzelak, prof. UAM, kontakt@elizagrzelak.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 podniesienie kompetencji w zakresie krytycznej analizy tekstu reklamowego 

 Nauka retorycznego redagowania tekstów reklamowych 

 Uświadomienie, w jakim stopniu współczesny tekst reklamowy odzwierciedla założenia 

retoryczne 

 Wskazanie cech retorycznych w tekście polisemiotycznym  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) - brak 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

RWR_01 
wykorzystać zgodnie z etyką reklamy techniki i środki 

retoryczne, redagując tekst promocyjny 
K_U10, 

RWR_02 krytycznie analizować tekst reklamowy K_W10, K_K02 

RWR_03 usytuować przekaz reklamowy w kontekście kulturowym K_W03, K_W06, K_U04 

RWR_04 wskazać i zastosować retoryczne techniki perswazyjne K_U02, K_K03 

RWR_05 kategoryzować przekaz reklamowy K_W04 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Retoryka w reklamie 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Definicja i uwarunkowania komunikatu reklamowego RWR_03, RWR_02 

TK_02 
Teoretyczne i praktyczne podstawy perswazji i 

manipulacji 
RWR_01, RWR_04,  

TK_03 Topika i motywy reklamy RWR_01, RWR_04, 

TK_04 Dyspozycja (typologia i kompozycja) w reklamie RWR_05 

TK_05 Elokucja w reklamie RWR_01, RWR_04, 
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5. Zalecana literatura 

 P.H.Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999 

 E.Kisielewski, Sztuka reklamy, Warszawa 1994 

 M.Korolko, Sztuka retoryki, Warszawa 1990 

 Manipulacja w języku, red.P.Krzyżanowski,P.Nowak,Lublin 2004 

 A.Pitrus, Znaki na sprzedaż, Warszawa 2000 

 Ch.Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Warszawa 2002 

 M.Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006 

 Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. John Stewart, Warszawa 2000 

 Em Griffin , Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003 

 M. Davis, K. Paleg, P. Fanning, Jak usprawnić komunikatywność, Gliwice 2007 

 Marketing wartości społecznych, red.W.Dmochowski,Poznań 2003 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. - Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej UAM 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Retoryka w reklamie 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

RWR_01 TK_02, TK_03, TK_05 1,2, 3,4,5 F,P 

RWR_02 TK_01 1,2, 4 F,P 

RWR_03 TK_01 2, 3,5 F,P 

RWR_04 TK_02, TK_03, TK_05 1 F,P 

RWR_05 TK_04 2,3,4,5 F,P 

 
1 - Dyskusja z moderatorem-prowadzący  

2 - Dyskusja  

3 - Praca w zespołach  

4 - Wykonanie zaleconych zadań i ich omówienie  

5 - Wykorzystanie prezentacji multimedialnej  

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Retoryka w reklamie 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  
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- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
10 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 2 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
3 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

10 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
50 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Praktyki studenckie 

2. Kod modułu kształcenia: PST 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy (moduł praktyki studenckie) 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: I i II  

7. Semestr: II i IV 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 360 h (180 w semestrze II, 180 w semestrze IV) 

9. Liczba punktów ECTS: 12 ECTS 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy / prowadzącego zajęcia: Kamil 

Wasilkiewicz, dr, kamil.wasilkiewicz@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

II Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

Cel ogólny: 

Studenckie praktyki zawodowe umożliwiają studentom zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem 

środowiska zawodowego. Dają im sposobność do nabycia nowych umiejętności i wykorzystania wiedzy 

zdobytej podczas realizacji programu studiów. 

Cele szczegółowe:   

 zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania zakładu/instytucji – organizatora praktyk 

(podstawy prawne, przepisy wewnętrzne, struktura organizacyjna, zadania, sposoby prowadzenia 

dokumentacji), 

 rozwój studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w oparciu o program 

praktyk przygotowany dla kierunku studiów,   

 kształtowanie u praktykantów postawy zawodowej opartej na zaangażowaniu, budowaniu 

pozytywnych relacji interpersonalnych i profesjonalizm,  

 zebranie, za zgodą organizatora praktyk, materiałów i danych przydatnych w procesie opracowywania 

pracy licencjackiej. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Uczestnik zajęć powinien posiadać wiedzę z zakresu organizacji studenckich praktyk zawodowych,  

w tym znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol efektów 

kształcenia  

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia  dla kierunku 

studiów 

PST_01 posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania 

podmiotu, w którym odbył praktykę, 
K_W12 

PST_02 potrafi włączyć się w pracę zespołu i aktywnie uczestniczyć w 

realizacji zadań, 
K_W05, K_U13, K_K04, 

K_K05 

PST_03 
rozumie znaczenie wykonywania zadań w sposób 

profesjonalny i zgodnie z etyką zawodową, 

K_W05, K_K08 



2 
 

PST_04 
umie dokonać analizy problemów występujących  

w pracy zawodowej, podejmuje próby ich wyjaśnienia, 

K_U01, K_U03, K_K03 

PST_05 
wykorzystuje zdobytą wiedzę w celu poszerzania 

indywidualnych obszarów poznawczych,  

K_U16, K_K01, K_K03 

PST_06 
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zarówno zawodowego, jak 

i osobistego, 

K_U16, K_K01, K_K03 

PST_07 
posiada szeroką wiedzę na temat organizacji, bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

K_W02, K_W12 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Praktyki studenckie 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  

Podstawy prawne funkcjonowania instytucji/zakładu pracy – 

organizatora praktyk. 

 

PST_01, PST_07 

TK_02  
Cele i zadania podmiotu organizującego praktyki. 

 
PST_01 

TK_03  
Przepisy wewnętrzne obowiązujące  

w instytucji/zakładzie pracy (regulamin, statut). 
PST_01, PST_07 

TK_04 Struktura organizacyjna podmiotu organizującego praktyki. PST_01, PST_07 

TK_05 
Sposoby prowadzenia i obieg dokumentacji. PST_01, PST_07 

TK_06 Zasady i standardy współpracy wewnętrznej. 
PST_02, PST_03, 

PST_04, PST_07 

TK_07 Praktyka a rozwój zawodowy PST_05, PST_06 

 

5. Literatura  

a) obowiązkowa: 

Materiały zgodne z zaleceniami organizatora praktyk. 

Program praktyk dla kierunku komunikacja europejska. 

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w IKE UAM w Gnieźnie. 

b) uzupełniająca: 

Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2001. 

Bańka A., Chirkowska-Smolak T., Charakterystyki zawodów i ofert pracy, Warszawa 1994. 

Bednarczyk H., Teoretyczno-metodyczne problemy rozwoju kształcenia zawodowego, Radom 1985. 

Canfield J., Chee P., Coaching dla zwycięzców. Sprawdzone techniki urzeczywistniania marzeń  

i osiągania trudnych celów, Poznań 2014. 

Czarnecki K., Rozwój zawodowy człowieka, Warszawa 1985. 

Niermayer R., Umiejętności osobiste. Jak je rozwinąć i wykorzystać w pracy?, Warszawa 2009.  
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6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

Nie przewiduje się możliwości wykorzystania b-learningu. 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do zajęć będzie można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM  

w Gnieźnie oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Treść niniejszego sylabusa będzie dostępna  

w serwisie USOSweb.   

III Informacje dodatkowe 

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Praktyki studenckie 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć
 

Sposoby prowadzenia 

zajęć umożliwiające 

osiągnięcie założonych 

efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 

osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia
 

PST_01 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05 
1 

analiza dokumentacji praktyk, 

opinia opiekuna praktyk, 

metoda ankietowa  

PST_02 TK_06 1 

analiza dokumentacji praktyk, 

opinia opiekuna praktyk, 

metoda ankietowa 

PST_03 TK_06 1 

analiza dokumentacji praktyk, 

opinia opiekuna praktyk, 

metoda ankietowa 

PST_04 TK_06 1 

analiza dokumentacji praktyk, 

opinia opiekuna praktyk, 

metoda ankietowa 

PST_05 TK_07 1 

analiza dokumentacji praktyk, 

opinia opiekuna praktyk, 

metoda ankietowa 

PST_06 TK_07 1 

analiza dokumentacji praktyk, 

opinia opiekuna praktyk, 

metoda ankietowa 

PST_07 
TK_01, TK_03, TK_04, 

TK_05, TK_06 
1 

analiza dokumentacji praktyk, 

opinia opiekuna praktyk, 

metoda ankietowa 

 

1 - studenckie praktyki zawodowe 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Praca własna studenta 

Realizacja studenckich praktyk zawodowych 360 godzin 

Liczba godzin w semestrze 

Semestr II 180  

Semestr IV 
180 
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Punkty ECTS  

Semestr II 6 

Semestr IV 
6 

Suma 12 

 

3. Kryteria oceniania  

Kompletność dokumentacji praktyk 

Opinia opiekuna praktyk 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Wolontariat w przestrzeni społecznej 

2. Kod modułu kształcenia: WPS 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy (specjalność dyplomacja publiczna) 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: IV 

8. Rodzaj zajęć i liczba godzin: warsztaty, 15 h 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Kamil Wasilkiewicz, dr, kamil.wasilkiewicz@amu.edu.pl  

11.  Język wykładowy: polski 

 

II Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

- zapoznanie studentów z głównymi celami i zadaniami wolontariatu, 

- przedstawienie podstaw prawnych wolontariatu w Polsce, 

- wskazanie obszarów działania wolontariuszy w Polsce i zagranicą,  

- rozwój kompetencji miękkich, m.in. komunikatywności. 

  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

Brak wymagań wstępnych. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia 

efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 
WPS_01 wskazać główne cele i zadania wolontariatu, K_W02, K_U01, K_U03 

WPS_02 przedstawić najważniejsze podstawy prawne wolontariatu w Polsce,  K_W02, K_U01, K_U03 

WPS_03 scharakteryzować główne obszary działania wolontariuszy w Polsce 

i zagranicą,  

K_U01, K_U03 

WPS_04 prowadzić dyskusję na temat poznanych zagadnień 

i faktów, swoje poglądy potrafi wyrazić w formie ustnej i pisemnej, K_U07, K_U08, K_U10 

WPS_05 wykazywać się krytyką wobec przyswajanej wiedzy  

i opinii, które poznaje,  K_K02 

WPS_06 wykorzystać zdobytą wiedzę w celu poszerzania własnych 

horyzontów poznawczych. 

K_U16, K_K01 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Wolontariat w przestrzeni społecznej 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Wolontariat w Polsce – zagadnienia prawne 
WPS_02, WPS_04, WPS_05, 

WPS_06 
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TK_02 Płaszczyzna działania wolontariusza 
WPS_03, WPS_04, WPS_05, 

WPS_06 

TK_03 Wolontariat a rozwój osobisty i zawodowy  
WPS_01, WPS_04, WPS_05, 

WPS_06 

TK_04 Wolontariat zagraniczny 
WPS_03, WPS_04, WPS_05, 

WPS_06 
 

5. Zalecana literatura 

 Co dalej? Podążając za doświadczeniem wolontariatu zagranicznego, Kraków 2012. 

 Kołodziej K., Żmichowska B., Wolontariat w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik prawny, 

Warszawa 2012. 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 Wolontariusz – beneficjent – przystanek w drodze do rozwoju osobistego na przykładzie 

indywidualnym, Warszawa 2015. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:  

Nie przewiduje się możliwości wykorzystania b-learningu  

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do zajęć będzie można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM  

w Gnieźnie oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Treść niniejszego sylabusa będzie dostępna  

w serwisie USOSweb. 

III Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Wolontariat w przestrzeni społecznej 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

WPS_01 TK_03 1, 2, 4 F, P 

WPS_02 TK_01 1, 2, 4 F, P 

WPS_03 TK_02, TK_04 1, 2, 3, 4 F, P 

WPS_04 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04 
2, 5 F, P 

WPS_05 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04 
1, 2, 4, 5 F, P 

WPS_06 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04 
1, 2, 3, 4, 5 F, P 

 

1 - metody podające: wykład informacyjny, pogadanka 

2 - metody aktywizujące: dyskusja (w tym burza mózgów) 

3 - metody eksponujące: film 

4 - metody programowane: z użyciem komputera (prezentacja multimedialna) 

5 - metody praktyczne: warsztaty, metoda projektu 

 

F - oceny formujące 

P - oceny podsumowujące 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Wolontariat w przestrzeni społecznej 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady --- - wykłady --- 

- ćwiczenia  --- - ćwiczenia  --- 

- konwersatorium  --- - konwersatorium --- 

- seminarium --- - seminarium --- 

- lektorat --- - lektorat --- 

- warsztaty   15 - warsztaty  --- 

- zajęcia terenowe --- - zajęcia terenowe --- 

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

- samodzielne studiowanie tematyki wykładów  --- - samodzielne studiowanie tematyki wykładów --- 

- samodzielne przygotowywanie się do zajęć 10 - samodzielne przygotowywanie się do zajęć --- 

- udział w konsultacjach 5 - udział w konsultacjach --- 

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury --- 

- przygotowanie projektu i dokumentacji 20 - przygotowanie projektu i dokumentacji --- 

- przygotowanie referatu w formie prezentacji 5 - przygotowanie referatu w formie prezentacji --- 

- przygotowanie pracy pisemnej 5 - przygotowanie pracy pisemnej --- 

- zbieranie materiału --- - zbieranie materiału --- 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i udział 

w egzaminie/zaliczeniu 
5 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i udział 

w egzaminie/zaliczeniu 
--- 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE 75 ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE --- 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS --- 

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Dyplomacja publiczna a konflikty pamięci 

2. Kod modułu kształcenia: DPKP 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia I stopnia 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 4 (zimowy) 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 30h 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Piotr Oleksy, doktor, p.oleksy@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu kształcenia jest zapoznanie studenta ze znaczeniem dyplomacji publicznej dla 

rozwiązywania i łagodzenia konfliktów pamięci oraz tworzenia środków budowy zaufania w 

sytuacji pokonfliktowej. W ramach modułu student pozna dobre praktyki w tym zakresie. Na 

podtawie zdobytej wiedzy student będzie podejmował działania kreatywne w zakresie 

możliwości wykorzystania dyplomacji publicznej przy konfliktach pamięci. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii współczesnej i najnowszej Świata. 
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

DPKP_01 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu pamięci 

historycznej i memory studies. 

K_W02; K_W09; K_U02; 

K_U03; K_U04; K_K01 

DPKP_02 Potrafi wyjaśnić mechanizmy powstawania konfliktów 

pamięci. 

K_W04; K_W06; K_U03; 

K_U04; K_K09; 

DPKP_03 Zna i rozumie przyczyny i przebieg wybranych konfliktów 

pamięci w Europie. 

K_W07; K_W08; K_U01; 

K_U05; K_K09 

DPKP_04 Jest gotów wyjaśnić komunikacyjne aspekty konfliktów 

pamięci. 

K_W02; K_W04; K_W06; 

K_U01; K_U04; K_K09 

DPKP_05 Zna i rozumie pojęcie środków budowy zaufania oraz 

potrafi wskazać dobre praktyki w tym zakresie. 

K_W02; K_W06; K_U03; 

K_U04; K_K09 

DPKP_06 Potrafi wskazać znaczenie działań kulturalnych dla 

łagodzenia i rozwiązywania konfliktów pamięci. 

K_W09; K_W12; K_U01; 

K_U03; K_K03; K_K06 

DPKP_07 Potrafi wskazać znaczenie działań społecznych dla 

łagodzenia i rozwiązywania konfliktów pamięci. 

K_W09; K_W12; K_U01; 

K_U03; K_K03; K_K06 

DPKP_08 Potrafi wskazać znaczenie współpracy naukowej dla 

łagodzenia i rozwiązywania konfliktów pamięci. 

K_W09; K_W12; K_U01; 

K_U03; K_K03; K_K06 

DPKP_09 Jest gotów przeprowadzić krytyczna ocenę realizowanych 

projektów z zakresu dyplomacji społecznej w sytuacji 

konfliktu pamięci. 

K_W07; K_W08; K_W09; 

K_U01; K_U03; K_U06; 

K_K02 

DPKP_10 Jest gotów zaproponować i zaprojektować działania z 

zakresu dyplomacji publicznej w sytuacji konfliktu 

K_W04; K_W09; K_W12; 

K_U06; K_U07; K_U13; 
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pamięci. K_K03; K_K05; K_K06 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Dyplomacja publiczna a konflikty pamięci 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

Pamięć historyczna, społeczna, kulturowa, publiczna – 

teoretyczne ujęcia zagadnienia obraz przeszłości 

dzielonego przez wspólnotę. 

DPKP_01; DPKP_02 

TK_02 Memory studies jako dziedzina badań. DPKP_01; DPKP_02 

TK_03 
Konflikty pamięci w Europie Środkowej, Wschodniej 

Wschodniej i na Bałkanch. 

DPKP_02; DPKP_03; 

DPKP_04; 

TK_04 Konflikty pamięci w Europie Zachodniej. 
DPKP_02; DPKP_03; 

DPKP_04; 

TK_05 Środki budowy zaufania w ujęciu teoretycznym. DPKP_04; DPKP_05; 

TK_06 
Poraktyka środków budowy zaufania we współczesnej 

Europie. 
DPKP_04; DPKP_05; 

TK_07 
Kultura i sztuka a konflikty pamięci. Ujęcie teoretyczne i 

przykłady dobrych praktyk. 

DPKP_02; DPKP_06; 

DPKP_09; DPKP_10; 

TK_08 
Działania społeczne i pomocowe a konflikty pamięci. 

Ujęcie teoretyczne i przykłady dobrych praktyk. 

DPKP_02; DPKP_07; 

DPKP_09; DPKP_10; 

TK_09 
Współpraca naukowa a konflikty pamięci. Ujęcie 

teoretyczne i przykłady dobrych praktyk. 

DPKP_02; DPKP_08; 

DPKP_09; DPKP_10; 

TK_10 
Projektowanie działań z zakresu dyplomacji publicznej w 

sytuacji konfliktu pamięci. 

DPKP_06; DPKP_07; 

DPKP_08; DPKP_09; 

DPKP_10 
 

5. Zalecana literatura 

Macdonald Sharon, Europa jako kraina pamięci, Herito, 2013/13. 

Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006. 

Repina L., Indywidualne i ponadidywidualne w koncepcji pamięci: od dychotomii do syntezy, 

Sensus Historiae, 2013/2. 

Assman J., Pamięć zbiorowa i tożsamość kulturowa, Borussia 2003/29. 

Pamięć i polityka historyczna, red. S. Nowikowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008. 

Polityka historyczna. Historycy – politycy – prasa, red. D. Gawin, P. Kowal, Warszawa 2005. 

Ociepka B., Nowa dyplomacja publiczna, Magazyn Teraz Polska, 

http://magazynterazpolska.pl/pl/a/nowa-dyplomacja-publiczna (dostęp: 29.10.2017). 

Ociepka B, Historia w dyplomacji publicznej, Warszawa 2015. 

Ociepka B., Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Warszawa 2013. 

Woźniakowski, H., Ludzka pamięć a historia. Źródła konfliktów?, Znak, 2012/688 

Pamięć i pytania o tożsamość. Polska. Ukraina, red. P. Kosiewski, T. Horbowski, Warszawa 2013. 

Stryjek T., Ukraina przed końcem historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci, Warszawa 

2014. 

Stryjek T., Francja – Niemcy – Polska/Niemcy - … Polskie badania pamięci a wyzwanie 

opracowania historii Europy Wschodniej na drugim poziomie, Kultura i Społeczeństwo, 2014/3. 

Higgins H., OSCE Guide on Non-Military Confidence Building Measures (CBMs), osce.org, 

http://www.osce.org/secretariat/91082?download=true (29.10.2017). 

Applying Confidence-Budilding Measures in Regional Context, isis-online.org, http://isis-

online.org/uploads/conferences/documents/higginspaper.pdf. 

Kriesberg L., Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution, New York 1998. 

Kaufman S.J., Modern Hatreds, The symbolic politics of ethnic wars, Ithaca 2001. 

http://www.osce.org/secretariat/91082?download=true
http://isis-online.org/uploads/conferences/documents/higginspaper.pdf
http://isis-online.org/uploads/conferences/documents/higginspaper.pdf
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6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Materiały będą przekazywane w ramach zajęć. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Dyplomacja publiczna a konflikty pamięci 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

DPKP_01 TK_01; TK_02 
Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja o tekście. 
F P 

DPKP_02 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04 

Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja o tekście. 
F P 

DPKP_03 TK_03; TK_04 
Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja o tekście. 
F P 

DPKP_04 TK_03; TK_05; TK_06 
Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja o tekście. 
F P 

DPKP_05 TK_05; TK_06 
Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja o tekście. 
F P 

DPKP_06 TK_07; TK_10 
Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja o tekście. 
F P 

DPKP_07 TK_08; TK_10 
Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja o tekście. 
F P 

DPKP_08 TK_09; TK_10 
Wykład konwersatoryjny, 

dyskusja o tekście. 
F P 

DPKP_09 
TK_07; TK_08; TK_09; 

TK_10 
Dyskusja o tekście. F P 

DPKP_10 
TK_07; TK_08; TK_09; 

TK_10 
Referat w formie prezentacji F P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Dyplomacja publiczna a konflikty pamięci 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  30 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  
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Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 

 

20 

 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
15 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

10 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Analiza tekstu 

2. Kod modułu kształcenia: ATK 

3. Rodzaj modułu kształcenia: specjalnościowy  

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: pierwszy 

6. Rok studiów: drugi 

7. Semestr: trzeci  

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty 30 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr hab. Grażyna Gajewska, gajewska@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Kształcenie umiejętności krytycznego czytania tekstu i dyskusji o nim – jego budowie, 

zastosowanych strategiach stylistycznych, argumentacji, komunikatywności, walorach 

estetycznych. Analiza tekstów różnego rodzaju (użytkowych, literackich, argumentacyjnych…).   
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

ATK_1 

Dokonywać analizy tekstów pisanych różnego rodzaju i i 

dokonywać oceny i  wartościowania zastosowanych w nich 

strategii komunikacyjnych. 

K_U03, K_U07, K_U02 

ATK_2 
Potrafi sformułować pisemną wypowiedź analityczno-

interpretacyjną na temat wybranego tekstu językowego. 
K_U07, K_U02, K_U10 

ATK_3 
Potrafi prowadzić dyskusję argumentując na rzecz swojego 

stanowiska. 
K_U08 

ATK_4 
Stosować poznaną terminologię z zakresu komunikacji, w 

szczególności retoryki i stylistyki. 
K_U07, K_U02 

ATK_5 Planować pracę własną, także pracę w grupie. K_U13 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Analiza tekstu 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_1 Analiza i ocena tekstu o charakterze perswazyjnym  
ATK_1, ATK_2, ATK_3, 

ATK_4, ATK_5 

TK_2 Analiza i ocena tekstu artystycznego 
ATK_1, ATK_2, ATK_3, 

ATK_4, ATK_5 

TK_3 Analiza tekstu naukowego (polemiki) 
ATK_1, ATK_2, ATK_3, 

ATK_4, ATK_5 

TK_4 Analiza tekstu o charakterze informacyjnym    
ATK_1, ATK_2, ATK_3, 

ATK_4, ATK_5 
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5. Zalecana literatura 

Wybór tekstów będących przedmiotem analizy zostaje dokonany i podany do wiadomości 

studentów przez prowadzącego zajęcia na początku cyklu zajęciowego.  

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001. 

Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński i in., Wrocław 1988 (lub inne wydanie).  

M. Korolko, Sztuka retoryki, Warszawa 1990 (lub inne wydanie). 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

W bibliotece IKE UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Analiza tekstu 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

ATK_1 TK_1, TK_2, TK_3. TK_4 Dyskusja; praca w grupach. 
 Formujące, 

podsumowujące.  

ATK_2 TK_1, TK_2, TK_3. TK_4 Dyskusja; praca w grupach. 
Formujące, 

podsumowujące. 

ATK_3 TK_1, TK_2, TK_3. TK_4 Dyskusja; praca w grupach. 
Formujące, 

podsumowujące. 

ATK_4 TK_1, TK_2, TK_3. TK_4 Dyskusja; praca w grupach. 
Formujące, 

podsumowujące. 

ATK_5 TK_1, TK_2, TK_3. TK_4 Dyskusja; praca w grupach. 
Formujące, 

podsumowujące. 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Analiza tekstu 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30  - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  
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- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
15 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej 10 - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
55 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Trening interpersonalny 

2. Kod modułu kształcenia: TIT 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopnia 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: IV 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30h War. 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: z zewnątrz 

11. Język wykładowy: Polski 

 

II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Zapoznanie studentów z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi logiki oraz sposobów treningu 

interpersonalnego. Omówienie podstawowych kwestii związanych z pracą nad motywacją, poprawą 

samooceny, samoorganizacją oraz odpowiednią relaksacją, ze szczególnym uwzględnieniem 

wykorzystania globalnej sieci komputerowej.  

Uściślenie umiejętności tworzenia planów treningu interpersonalnego oraz przetwarzania i 

wyszukiwania informacji pod tym kątem. Biegłość w posługiwaniu się przedmiotową terminologią. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 
 

 Student uczestniczący w zajęciach powinien wykorzystywać technologie informatyczne na 

poziomie podstawowym. Student potrafi wyszukiwać i tworzyć informacje, a także współpracować 

w grupie. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

TIT_01 
Rozumie podstawową terminologię zagadnienia. Zdaje 

sobie sprawę z potrzeby ciągłego doskonalenia 

posiadanych umiejętności. 

K_U02, K_K01 

TIT_02 
Jest otwarty na współpracę z innymi ludźmi, rozumie 

znaczenie postawy prospołecznej, jest gotowy pomagać 

innym w zakresie kompetencji interpersonalnych. 

K_K04, K_K07 

TIT_03 
Ma opanowane podstawowe kompetencje medialne, 

niezbędne dla relacji interpersonalnych. Ma wiedzę na 

temat logiki i praktyki treningu interpersonalnego. Zna i 

rozumie komunikacyjne podstawy kultury. 

K_W07, K_W06, K_K03 

TIT_04 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 

etycznych treningu interpersonalnego. Jest gotów do 

działania zgodnego z normami etycznymi, zwłaszcza w 

odniesieniu do relacji interpersonalnych.  

K_K08, K_W05, K_K03 

 

TIT_05 Potrafi stworzyć profesjonalny plan treningu 

interpersonalnego. Aktywnie działa we wszystkich etapach 
K_K05, K_K03, K_K04, 
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jego realizacji i w razie potrzeby - wprowadzać niezbędne 

modyfikacje. 

K_W11 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Trening interpersonalny 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Wprowadzenie podstawowej terminologii oraz 

metodologii.    TIT_01, TIT_02 

TK_02 
Zapoznanie studentów ze współczesnymi koncepcjami 

treningu interpersonalnego.   
  TIT_03, TIT_04 

TK_03 
Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami 

procesu komunikacji interpersonalnej.   TIT_03, TIT_04, TIT_05 

TK_04 
Zapoznanie studentów z kulturowymi aspektami 

komunikacji interpersonalnej.    TIT_02, TIT_05 

TK_05 Dyskusja na temat kompetencji interpersonalnych.   TIT_01, TIT_04 
 

5. Zalecana literatura 

Nast M., Pokolenie Ja: niezdolni do relacji, Warszawa, 2017.  

Kożusznik B., Psychologia zespołu pracowniczego: doskonalenie efektywności, Katowice, 1998.  

Parkinson R., Jak spowodować, by inni robili to, co chcesz, Warszawa, 1998.  

Brzeziński S., Zarządzanie przedsiębiorstwami społecznie odpowiedzialnymi a globalne procesy 

integracyjne: wybrane zagadnienia, Warszawa, 2016.  

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:  

Wykorzystanie podstawowych usług sieciowych (e-mail, www, IM) w celu komunikacji z grupą 

oraz prezentacji wybranych materiałów 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami można zapoznać się w bibliotece Kolegium Europejskiego UAM, Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz na drodze b-learningu  

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Trening interpersonalny 

Symbol 

efektu 

kształcenia 

dla modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

 TIT_01  TK_01, TK_05 1, 2 F P 

 TIT_02 TK_01, TK_04 1, 2 F P 

 TIT_03 TK_02, TK_03 1, 2 F P 

 TIT_04 TK_02, TK_03, TK_04 1, 2 F P 

 TIT_05 TK_03, TK_04 1, 2 F P 

 

1. Zajęcia połączone z prezentacją multimedialną. 

2. Zajęcia zakończone dyskusją. 

Oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P) 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Trening interpersonalny 

Forma studiów: stacjonarne         Forma studiów: niestacjonarne       

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie 

tematyki wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie 

się do ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
30 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w 

formie prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
60 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Warsztat wystąpień publicznych 

2. Kod modułu kształcenia: WWP 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy (specjalność retoryka stosowana) 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia I stopnia 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: IV 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty, 15 h 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Kamil Wasilkiewicz, dr, kamil.wasilkiewicz@amu.edu.pl  

11. Język wykładowy: polski 

 

II Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 zapoznanie uczestników zajęć z metodami przygotowywania i wygłaszania wypowiedzi publicznych, 

 rozwój kompetencji miękkich (komunikatywności, kreatywności, odporności na stres, umiejętności 

pracy zespołowej, autoprezentacji), 

 kształtowanie warsztatu mówcy poprzez realizację zadań praktycznych. 

  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

Brak wymagań wstępnych. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol efektów kształcenia 
Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

WWP_01 formułować problem, tezę i temat wystąpienia,  K_W02, K_W05, K_U01, 

K_U02, K_U09, K_K04 

WWP _02 wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu komunikacji 

werbalnej i niewerbalnej, 

K_W02, K_W05, K_U01, 

K_U02, K_U09, K_K04 

WWP _03 wykorzystać znajomość zasad mowy ciała w procesie 

komunikacji,  

K_W02, K_W05, K_U01, 

K_U02, K_U09, K_K04 

WWP _04 radzić sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych,  K_W02, K_U01, K_U02, 

K_U09, K_K01, K_K04  

WWP _05 zidentyfikować główne błędy popełniane w trakcie 

wystąpień publicznych,  

K_W02, K_W05, K_U01, 

K_U02, K_U09 

WWP _06 
wykorzystać zdobytą wiedzę w celu poszerzania 

indywidualnych obszarów poznawczych,  

K_U16, K_K01, K_K03 

WWP_07 
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zarówno 

zawodowego, jak i osobistego. 

K_U16, K_K01, K_K03 
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztat wystąpień publicznych 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 zasady przygotowania wystąpień publicznych  

WWP_01, WWP_02, 

WWP_03, WWP_04, 

WWP_05 

 

TK_02 komunikacja niewerbalna w wystąpieniach publicznych  WWP_02, WWP_03 

TK_03 komunikacja werbalna w wystąpieniach publicznych WWP_02 

TK_04 

cechy dobrego mówcy: pewność siebie, sposoby radzenia 

sobie ze stresem, umiejętność występowania  

w sytuacjach nagłych 

WWP_01, WWP_02, 

WWP_03, WWP_04, 

WWP_05, WWP_06, 

WWP_07 
 

5. Zalecana literatura 

Andrzejewski A. (red.), Sztuka wystąpień publicznych, Poznań 2002. 

Beling A., Sztuka wystąpień publicznych. Jak się zaprezentować? Co i jak mówić? Jak umiejętnie  

wpływać na ludzi?, Gdańsk 2010. 

Blein B., Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Warszawa 2010. 

Esposito J.E., Nigdy więcej tremy. Jak przełamać lęk przed wystąpieniami publicznymi, tłum. 

A. Kucharczyk-Barycza, K. Głowacki, Gliwice 2010. 

Lewandowska-Tarasiuk E., Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 

2001. 

Rzędowscy A. i R., Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice 2009. 

Turk Ch., Sztuka przemawiania, Wrocław 2003. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:  

Brak możliwości wykorzystania b-learningu. 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do zajęć będzie można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM  

w Gnieźnie oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Treść niniejszego sylabusa będzie dostępna  

w serwisie USOSweb. 

III Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Warsztat wystąpień publicznych 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 

osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 
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WWP_01 TK_01, TK_04 1, 2, 3, 4 
F, P, realizacja zadania 

praktycznego  

WWP_02 TK_01, TK_02, TK_03, TK_04 1, 2, 3, 4, 5 
F, P, realizacja zadania 

praktycznego  

WWP_03 TK_01, TK_02, TK_04  1, 2, 3, 4, 5 
F, P, realizacja zadania 

praktycznego  

WWP_04 TK_01, TK_04  1, 2, 4 
F, P, realizacja zadania 

praktycznego  

WWP_05 TK_01, TK_04 1, 2, 3, 4 
F, P, realizacja zadania 

praktycznego  

WWP_06 TK_04 1, 2, 3, 4, 5 F, P 

WWP_07 TK_04 1, 2, 3, 4, 5 F, P 

 
1 - metody podające: wykład informacyjny, pogadanka 

2 - metody aktywizujące: dyskusja (w tym burza mózgów) 

3 - metody programowane: z użyciem komputera (prezentacja multimedialna) 

4 - metody praktyczne: warsztaty, metoda projektu 

5 - metody eksponujące: film 

 

F - oceny formujące 

P - oceny podsumowujące 

 

Zaleca się podanie przykładowych pytań/poleceń służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów 

kształcenia: 
1. Na jakie elementy należy zwrócić uwagę podczas formułowania problemu, tezy i tematu wystąpienia 

publicznego? 

2. Omów funkcje i style komunikacji niewerbalnej.  

3. Jakich gestów należy unikać podczas wystąpienia? 

4. Wymień sposoby radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych?  

5. Wskaż przyczyny zaburzeń w procesie komunikowania się.  
 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: warsztat wystąpień publicznych 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady --- - wykłady --- 

- ćwiczenia  --- - ćwiczenia  --- 

- konwersatorium  --- - konwersatorium --- 

- seminarium --- - seminarium --- 

- lektorat --- - lektorat --- 

- warsztaty 15 - warsztaty --- 

- zajęcia terenowe --- - zajęcia terenowe --- 
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Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

- samodzielne studiowanie tematyki wykładów  --- - samodzielne studiowanie tematyki wykładów --- 

- samodzielne przygotowywanie się do zajęć 15 - samodzielne przygotowywanie się do zajęć --- 

- udział w konsultacjach 10 - udział w konsultacjach --- 

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury --- 

- przygotowanie projektu i dokumentacji 20 - przygotowanie projektu i dokumentacji --- 

- przygotowanie referatu w formie prezentacji 5 - przygotowanie referatu w formie prezentacji --- 

- przygotowanie pracy pisemnej --- - przygotowanie pracy pisemnej --- 

- zbieranie materiału --- - zbieranie materiału --- 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
10 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
--- 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN  

W SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN  

W SEMESTRZE 
--- 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS --- 

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Antropologia przestrzeni publicznej 

2. Kod modułu kształcenia: APP 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopnia 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: 5 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty, 30 

9. Liczba punktów ECTS: 4 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: prof. dr hab. Beata Frydryczak 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

  

C1: Przekazanie wiedzy na temat przestrzeni publicznej i kultury miejskiej jako przedmiotu 

badań naukowych, przede wszystkim kulturoznawczych (kulturowe studia miejskie) 

C2: Rozwinięcie umiejętności krytycznego interpretowania i dyskutowania tekstów 

poświęconych tematyce przestrzeni publicznej 

C3: Zapoznanie z historycznym rozwojem miasta jako przestrzenią urbanistyczną i estetyczną 

C4: Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, publicznej dyskusji oraz pracy w grupie 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

APP_01  przywołuje podstawową wiedzę na temat  przestrzeni 

publicznej i kultury miasta jako przedmiotu badań 

naukowych  

K_W02, K_W08, K_U03,  

K_U05, K_U06, K_K02 

APP_02 identyfikuje specyfikę kulturowej perspektywy w 

badaniach miejskich  

K_W02; K_U06;  

APP_03 przywołuje różne metodologie i podejścia badawcze 

wykorzystywane w interdyscyplinarnych badaniach nad 

przestrzenią publiczną 

K_W02;  K_W08; K_K03; 

K_U01, K_U03 

APP_04 odtwarza wybrane historyczne i współczesne koncepcje 

miasta i kultury miasta  

K_W08; K_W09;; K_U05, 

APP_05 wykazuje się umiejętnością krytycznej lektury tekstów 

z zakresu badań nad przestrzenią publiczną, studiów 

miejskich, socjologii, antropologii, estetyki  

K_W11, K_U01, K_U04 

K_U05, 

APP_06 stosuje poznany na zajęciach aparat pojęciowy do 

interpretacji konkretnych przestrzeni i kultur miejskich  

K_W02, K_U01,  K_U09, 

K_K02;  
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Antropologia przestrzeni publicznej 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01  

Przestrzeń jako przedmiot badań w tradycyjnym podziale 

dyscyplin: urabnistyka, architektura, antropologia kulturowa, 

geografia, psychologia, socjologia 

APP_01, APP_02, 

APP_03, APP_06 

TK_02  
Miasto jako przedmiot badań nowych interdyscyplinarnych. 

Kulturowe studia miejskie 

APP_01, APP_04, 

APP_05, APP_06 

TK_03 
Przeobrażenia przestrzeni publicznej: od agory do centrum, 

handlowego 

APP_02, APP_03, 

APP_06, APP_04, 

TK_04  
Miasto jako przedmiot doświadczenia .Estetyczna i kulturowa 

konstelacja: Paryż, Londyn, Berlin. W stronę miasta nowoczesnego. 
APP_02, APP_04, APP_05 

TK_05 

Estetyzacja miasta i naturalizacja środowiska miejskiego. Miasto 

jako krajobraz. Od miasta –ogrodu do idei miasta-parku. 

 

APP_02, APP_04, 

APP_05, APP_06 

 

5. Zalecana literatura 

Jałowiecki B. (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Scholar, 

Warszawa 2008,  11-49, 65-157.  

Bal M., Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej,  „Artium Quaestiones”, XVII /2006.  

Hannerz U., Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, tłum. E. Klekot, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 81-88. 

Castells M., Kwestia miejska, PWN, Warszawa 1982,  Rozdział 4: Mit kultury miejskiej: s. 81-91. 

Golka M., Wielokulturowość miasta, w: A. Zeidler-Janiszewska, Pisanie miasta – czytanie miasta, 

Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997. 

Znaniecki F., Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny, 

nr 1/ 1938. 

Wallis A. Obszar kulturowy, w: Socjologia przestrzeni, E. Grabska-Wallis, M. Ofierska (red.), 

Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.   

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: Biblioteka IKE 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Antropologia przestrzeni publicznej 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

APP_01 TK_01; TK_02,  konwersatorium  F,P 

APP_02 
TK_01; TK_03; TK_04; 

TK_05; TK_06; TK_07; 
konwersatorium F,P 

APP_03 TK_01; TK_03 konwersatorium  F,P 

APP_04 
TK_02; TK_03TK_04; 

TK_05; TK_06; TK_07; 
konwersatorium  F, P 

APP_05 TK_02; TK_05; TK_06; konwersatorium  F, P 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Antropologia przestrzeni publicznej 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
30 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
30 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 30 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
120 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 4 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Copywriting 

2. Kod modułu kształcenia: CPR 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obligatoryjny (moduł specjalnościowy Retoryka stosowana) 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 4  

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15 h warsztaty  

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr Piotr Oleksy, p.oleksy@amu.edu.pl  

11. Język wykładowy: j. polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

  

Celem jest praktyczne szkolenie w postaci prezentacji, warsztatowych ćwiczeń oraz symulacji 

kampanii wybranego produktu/idei  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

brak 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

CPR_1 Zdefiniować czym jest copywriting i jakie przynosi 

korzyści w biznesie i promocji  

K_W02, K_W04, K_W05 

CPR_2 Potrafi zdefiniować i zastosować w copywritingu 

Unikalne Cechy Sprzedaży oraz dobrać właściwą 

stylistykę do danego tekstu promocyjnego 

K_W05, K_W11, K_U06, 

K_U10, K_U15,  

CPR_3 Potrafi napisać tekst sprzedażowy oraz opracować tekst 

reklamy produktu oraz reklamy społecznej 

K_W05, K_W11, K_K05, 

K_U06, K-U10, K_U15,  

CPR_4 Potrafi przygotować nazwę produktu, slogan/hasło dla 

niego 

K_W05, K_W11, K_U06, 

K_U10, K_U15,  

CPR_5 Umie przygotować tekst na stronę internetową, portal 

społeczności owy i opracować ulotkę 

K_W05, K_W11, K_U06, 

K_U10, K_U15,  

CPR_6 Ma świadomość praktyki i znaczenia struktury tekstów 

(architektura Copywritingu), optymalnego układu 

grafiki i tekstów na stronie internetowej i materiałach 

reklamowych oraz zna sposoby i znaczenie 

pozycjonowania w internecie 

K_U12,  

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Copywriting 

 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_1 Definicje i korzyści w Copywritingu CPR_1 
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TK_2 

Definiowanie i wykorzystywanie USP (ang. Unikalne 

Cechy Sprzedaży) i dobór optymalnej stylistyki w 

Copywritingu  

CPR_2 

TK_3 
Pisanie tekstu sprzedażowego i reklamy 

CRP_3 

TK_4 
Tworzenie nazw (naming), solganów i haseł 

reklamowych CPR_4 

TK_5 
Teksty na stronę internetową, portale społecznościowe 

i ulotki  CPR_5 

TK_6 

Struktura tekstów (architektura Copywritingu) i 

optymalny układ grafiki i tekstów na stronie 

internetowej i materiałach reklamowych. 

Pozycjonowanie 

CPR_6 

5. Zalecana literatura 

J. Wrycza-Bekier, Magia słów. Jak pisać teksty, które porwą tłumy?, 2014 

S. King, Jak pisać? Pamiętnik  rzemieślnika, 2014 

R. Niemczyk, D. Jędrzejewska, Samo sedno, Copywritnig. Jak sprzedawać słowem?, 2013 

Kuziak M., Rzepczyński S., Jak dobrze pisać?, Warszawa 2002; 

Wiszniewski A., Jak pisać skutecznie, Katowice 2003; 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, 

itp. Z materiałami można zapoznać się w bibliotece IKE UAM, wybrane treści mogą być w razie 

potrzeby rozsyłanie na skrzynkę internetową, do której będą mieli dostęp studenci realizujący moduł 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Copywriting 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

CPR_1 TK_1 1,2  FP 

CPR_2 TK_2 1,2 FP 

CPR_3 TK_3 2 FP 

CPR_4 TK_4 2 FP 

CPR_5 TK_5 2 FP 

CPR_6 TK_6 1,2 FP 

 

1. Prezentacja multimedialna 

2. Ćwiczenia z pisania 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Copywriting 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  15 - warsztaty projektowe 15 

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
5 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
5 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
20 - przygotowanie projektu i dokumentacji 20 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

5 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
5 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
60 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
60 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS 2 

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Zarządzanie Informacją w dyplomacji publicznej 

2. Kod modułu kształcenia: ZIDP 

3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy  

4. Kierunek studiów komunikacja europejska 

5. Poziom studiów –  I stopień,  

6. Rok studiów: III rok 

7. Semestr: V 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15h Ćw. 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia dr Piotr Pawlak, piotr.pwalak@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy polski 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem zajęć jest wyposażenie studenta w niezbędny zakres wiedzy umożliwiający posługiwanie 

się pojęciami i terminologią z dziedziny zarządzania informacją w dyplomacji publicznej; 

rozumienie mechanizmów działania oraz roli zarządzania informacją we współczesnych 

stosunkach politycznych, jak również kulturalnych, gospodarczych i społecznych. Rozumienie 

ogólnych zasad funkcjonowania statystycznej analizy danych. Znajomość najważniejszych zasad 

implementacji pozyskanej informacji w procesie decyzyjnym.  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę na temat teorii 

dyplomacji oraz wiedzę na temat komunikacji masowej i publicznej. Powinien wykorzystywać 

technologie informatyczne na poziomie podstawowym. Student potrafi wyszukiwać i tworzyć 

informacje, a także współpracować w grupie. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów  

kształcenia  

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 

kształcenia  dla kierunku 

studiów
#
  

ZIDP_01  Ma uporządkowaną wiedzę na temat metod, technik oraz 

procedur pozyskiwania informacji społecznej, gospodarczej 

i politycznej. Zna rozszerzoną terminologię z zakresu 

wiedzy o komunikacji, kulturze i mediach 

K_W04, K_W05 

ZIDP_02 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje 

informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych. Potrafi 

skonstruować podstawowe narzędzie badawcze. Ma 

gruntowną wiedzę o znaczeniu informacji dla dyplomacji 

publicznej. 

K_U06, K_U09, K_W11 

ZIDP_03 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 

rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności; wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia. 

K_W10, K_W13, K_U10, 

K_U16 

mailto:mariasobczak@o2.pl
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ZIDP_04 Potrafi poprawnie analizować pozyskane informacje oraz 

wyciągać odpowiednie wnioski. Posiada pogłębioną wiedzę 

na temat funkcjonowania dyplomacji publicznej oraz 

zarządzania informacją. 

K_U05, K_U09 

ZIDP_05 Potrafi wykorzystywać pozyskane informacje adekwatnie do 

stawianego przed nim zadania. Ma pogłębioną świadomość 

poziomu swojej wiedzy, umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego 

 K_K01, K_U16, K_U12 

 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Zarządzanie Informacją w dyplomacji publicznej 

Symbol treści 

kształcenia  
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  Pojęcie zarządzania informacją ZIDP_01 

TK_02  Aspekty statystyczne zarządzania informacją ZIDP_02 

TK_03 
Zarządzanie informacją jako dziedzina dyplomacji 

publicznej 
ZIDP_03 

TK_04 
  

Metodyka zarządzania informacją 
ZIDP_04 

TK_05  Proces decyzyjny jako element zarządzania informacją ZIDP_05 

5. Zalecana literatura  

Mazurek-Łopacińska K. [red.] (2010), Badania marketingowe - skuteczność w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem, Wrocław. 

Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe: Metody i techniki, Warszawa. 

Weryński P. [red.] (1013), Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP, Warszawa. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Biblioteka Kolegium Europejskiego UAM 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod 

oceniania  

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Zarządzanie Informacją w dyplomacji publicznej 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

ZIDP_01 TK_01 1 FP 

ZIDP_02 TK_02 1 FP 

ZIDP_03 TK_03 1,2 FP 

ZIDP_04 TK_04 1,2 FP 

ZIDP_05 TK_05 1 FP 
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12. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie Informacją w dyplomacji publicznej 

Forma studiów: stacjonarne         Forma studiów: niestacjonarne       

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie 

tematyki wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie 

się do ćwiczeń 
10 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w 

formie prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 

W SEMESTRZE 
30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

13. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Organizacje pozarządowe na arenie międzynarodowej 

2. Kod modułu kształcenia: OPAM 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia stacjonarne I stopnia 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: 5 (zimowy) 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 15 h 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr Piotr Pawlak, piotr.pawlak@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu jest uświadomie studentom roli, jaką organizacje pozarządowe (NGO) 

odgrywają w kształtowaniu ładu międzynarodowego oraz relacji między społeczeństwami i 

państwami. Student pozna główne płaszczyzny i możliwości działań organizacji 

pozarządowych, międzynarodowe struktury, w których one funkcjonują oraz różne aspekty 

wzajemnego oddziaływania pomiędzy NGO a administracją rządową.  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student posiada postawową wiedzę z zakresu komunikacji społecznej oraz jest świadom 

znaczenia dyplomacji społecznej we współczesnych stosunkach międzynarodowych. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

OPAM_01 Zna i rozumie rolę organizacji pozarządowych w 

kształtowaniu ładu międzynarodowego we współczesnym 

świecie. 

K_W08; K_W09; K_U01; 

K_U04; KU_08; K_K06; 

K_K09; 

OPAM_02 Potrafi wskazać nawjażniejsze obszary działań organizacji 

pozarządowych na arenie międzynarodowej. 

K_W08; K_W12; K_U03; 

K_U05; K_K03;  

OPAM_03 Zna i rozumie zasady (prawne i ekonomiczne) fukncjonowania 

najważniejszy organizacji pozarządowych na arenie 

międzynarodowej. 

K_W08; K_W09; K_U03; 

K_U04; K_K06;  

OPAM_04 Jest gotów do analizy działań organizacji pozarządowych pod 

kątem kształtowania ładu międzynarodowego i relacji między 

społeczeństwami i państwami. 

K_W03; K_W07; K_W08; 

K_U01; K_U04; K_U06; 

K_K02; K_K03; 

OPAM_05 Potrafi wyjaśnić zależności pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi a administracją rządową w aspekcie działań na 

arenie międzynarodowej. 

K_U03; K_U04; K_U06; 

K_K06; K_K07; 

OPAM_06 Zna i rozumie zasady współpracy organizacji pozarządowych z 

najważniejszymi aktorami na arenie międzynarodowej. 

K_W09; K_W12; K_U04; 

K_U05; K_K06; K_K07;  

OPAM_07 Potrafi wyjaśnić znaczenie organizacji pozarządowych w 

kształtowaniu softpower (miękkiej siły) państwa. 

K_W03; K_W07; K_W12; 

K_U03; K_U04; K_U06; 

K_K04;  
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Organizacje pozarządowe na arenie międzynarodowej 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Cele i główne obszary działań organizacji pozarządowych na 

arenie międzynarodowej. 

OPAM_01; OPAM_02; 

OPAM_04; 

TK_02 
Najważniejsze organizacje pozarządowe działające na arenie 

międzynarodowej. 

OPAM_02; OPAM_03; 

OPAM_06; 

TK_03 
Prawne i organizacyjne (w tym finansowe) ramy działań 

organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej. 

OPAM_05; OPAM_06; 

OPAM_04; 

TK_04 

Współpraca organizacji pozarządowych z ONZ, UE, NATO i 

innymi najwaiżniejszymi, niepaństwowymi podmiotami 

stosunków międzynarodowych. 

OPAM_01; OPAM_03; 

OPAM_06; 

TK_05 

Administracja rządowa wobec organizacji pozarządowych 

wywodzących się z własnego państwa, państwa obcego oraz 

międzynarodowych organizacji pozarzadowych (modele relacji). 

OPAM_03; OPAM_05; 

OPAM_07. 

TK_06 
Możliwości i znaczenie działań organizacji pozarzadowych w 

obrębie softpower. 

OPAM_01; OPAM_04 

OPAM_07; 
 

5. Zalecana literatura 

Czubek G., Międzynarodowa działalność polskich NGOs, Warszawa 2002. 

Dumała A., Uczestnicy transnarodowi – podmioty niezależne czy kontrolowane przez państwa?, 

[w:] Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. E. Haliżak, I. Rysińska, 

Warszawa 1995. 

Klepacki Z. M., Encyklopedia teorii i praktyki organizacji międzynarodowych, Warszawa 1990. 

Liga Narodów, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacje pozarządowe, red. P. Żurawski vel 

Grajewski, Łódź 2004. 

Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, Warszawa 

2004. 

Ociepka B., Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Warszawa 2013. 

Ociepka B., Nowa dyplomacja publiczna, Magazyn Teraz Polska, 

http://magazynterazpolska.pl/pl/a/nowa-dyplomacja-publiczna (dostęp: 29.10.2017). 

Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istosta, mechanizmy działania, zasięg, red. T. Łoś 

– Nowak, Wrocław 1999. 

Symonides M., Symonides J, Wkład organizacji pozarządowych w promocję i ochronę praw 

człowieka, „Stosunki Międzynarodowe” 2004, nr 1-2 (t. 29). 

Szymoniczek J., Polskie organizacje pozarządowe na arenie międzynarodowej – współpraca z 

instytucjami Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, Trzeci Sektor, 2012/26. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Materiały do zajęć będą przekazywane w ramach zajęć. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Organizacje pozarządowe na arenie międzynarodowej 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

OPAM_01 TK_01; TK_04; TK_06 Dyskusja nad tekstem. F P 
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OPAM_02 TK_01; TK_02; 
Przygotowanie prezentacji; 

dyskusja. 
F P 

OPAM_03 TK_02; TK_05; 
Przygotowanie prezentacji; 

dyskusja nad tekstem. 
F P 

OPAM_04 TK_01; TK_03; TK_06; 
Dyskusja, przygotowanie 

artykułu. 
F P 

OPAM_05 TK_03; TK_05; 
Wykład konwersatoryjny, 

przygotowanie prezentacji. 
F P 

OPAM_06 TK_02; TK_03; TK_04; 
Wykład konwerstatoryjny, 

dyskusja nad tekstem. 
F P 

OPAM_07 TK_05; TK_06; 
Wykład konwerstatoryjny, 

dyskusja nad tekstem. 
F P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Organizacje pozarządowe na arenie międzynarodowej 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
10 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej 10 - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
45 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  
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3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Język angielski w organizacji 

2. Kod modułu kształcenia: JAO 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja Europejska 

5. Poziom studiów: studia licencjackie (studia pierwszego stopnia) 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: 5 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 30h 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr hab. Katarzyna Kornacka-Sareło, kat.kor@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: angielski/polski 

 

II. Informacje szczegółowe: 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy i rozwijanie – na poziomie podstawowym - 

umiejętności językowo-komunikacyjnych w zakresie odmiany języka angielskiego określanej 

powszechnie jako Business English.  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Znajomość ogólnej odmiany języka angielskiego (General English) na poziomie B1, co oznacza 

umiejętność prowadzenia konwersacji w języku angielskim, znajomość zasad gramatyki języka 

angielskiego, umiejętność tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych w General English. Student 

powinien także posiadać umiejętność pracy w grupie, przede wszystkim zaś winien być zdolny do 

inicjowania oraz podtrzymywania interakcji komunikacyjnych w języku angielskim. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów: 

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

JAO-1 Posiada adekwatną wiedzę językową oraz ma 

świadomość odmienności terminologii 

charakterystycznej dla Business English: niejednokrotnie 

różniącej się w znacznym stopniu od struktur 

semantycznych odmiany ogólnej języka angielskiego. 

K_W02; K_U02; K_K01; 

K_K02;  

JAO-2 Potrafi wykorzystywać w mowie i piśmie struktury 

leksykalne i frazeologiczne typowe dla specjalistycznej 

odmiany języka angielskiego. 

K_W02; K_W05; K_U02; 

K_U10; K_U11;K_K01; 

K_K02;  

JAO-3 Potrafi poprawnie formułować wypowiedzi – ustne oraz 

pisemne – w specjalistycznej odmianie języka, stosując 

prawidłowe formy gramatyczne i leksykalne. 

K_W02; K_U02; K_U10; 

K_U11; K_K01; K_K02;  

JAO-4 Potrafi zachować krytycyzm w stosunku do własnych 

wypowiedzi konstruowanych w Business English, 

posiada również świadomość konieczności częstej 

weryfikacji poprawności stosowanych w swoich 

wypowiedziach struktur gramatyczno-leksykalnych, ze 

względu na znaczącą odmienność Business English w 

stosunku do General English. 

 K_W02; K_W05; K_U02; 

K_U10; K_K02; K_K03; 

K_K08 

JAO-5 Potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji aktów 

wypowiedzeniowych, mając jednocześnie świadomość 

K_W05; K_U16; K_K01; 

K_K04 
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przydatności Business English w pracy zawodowej.  

4. Treści kształcenia: 

Nazwa modułu kształcenia: Język angielski w organizacji 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Słownictwo i terminologia niezbędna do komunikacji 

podczas spotkań biznesowych.  
JAO-1; JAO-2; JAO-3 

TK_02 

Słownictwo i struktury frazeologiczne, umożliwiające 

prowadzenie rozmów telefonicznych, pisanie listów 

formalnych, dokonywanie rezerwacji, podróżowanie w 

celach zawodowych. 

JAO-1; JAO-2; JAO-3; JAO-

5 

TK_03 
Słownictwo i terminologia opisujące strukturę 

organizacji biznesowej (firmy). 
JAO-1; JAO-3; JAO-4;  

TK_04 

Słownictwo oraz struktury gramatyczno-leksykalne 

służące komunikacji podczas poszukiwania pracy przez 

potencjalnego pracownika, jak również struktury 

niezbędne podczas rekrutacji pracowników przez 

organizację biznesową.  

JAO-1; JAO-2; JAO-3; JAO-

4; JAO-5 

 

5. Zalecana literatura: 
M. Powell, S. Clarke, J. Allison, E. Pegg, E. de Chazal, In Company 3.0, Macmillan,  Basingstoke 2015. 

B. Muscull, Business Vocabulary in Use Elementary to Pre-Intermediate, Cambridge University Press, 

Cambridge 2010.  

J. Taylor, J. Zeter, Career Paths: Business English, Express Publishing, 2017. 

J. Rogers, Market Leader: Intermediate, Pearson Longman, Harlow 2010. 

M. Hewings, Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, Cambridge  2005. 

M. Swan, Practical English Usage, Oxford University Press, Oxford 2009. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu:  

Nie przewiduje się. 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami można się zapoznać w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM. Każdy ze 

studentów winien posiadać własny podręcznik. Respektując prawa autorskie, osoba prowadząca zajęcia 

nie jest upoważniona do kopiowania materiałów dydaktycznych. 

III.  Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Język angielski w organizacji 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

JAO-1; JAO-2; 

JAO-3; JAO-5 
TK_01; TK_02 

Analiza oraz interpretacja 

tekstów zawierających 

struktury językowe 

charakterystyczne dla Business 

English. 

Ocena poprawności 

tłumaczenie 

krótkiego tekstu z 

języka angielskiego 

na polski  

JAO-1; JAO-2; 

JAO-3; JAO-4; 

JAO-5 

TK_02; TK_03; TK_04 

Praca w grupach: 

przygotowywanie prezentacji 

multimedialnych, których 

tematyka poświęcona jest 

zagadnieniom związanym z 

Ocena prezentacji 

(poprawność 

leksykalna i 

gramatyczna) 
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działalnością firmy-organizacji 

biznesowej. 

JAO-1; JAO-2; 

JAO-3; JAO-4; 

JAO-5 

TK_01;TK_02; TK_03; 

TK_04 

Ustne ćwiczenia 

komunikacyjne, utrwalające 

terminologię specyficzną dla 

Business English. 

Ocena wypowiedzi 

ustnych (poprawność 

leksykalna, 

gramatyczna i 

fonetyczna) 

JAO-1; JAO-2; 

JAO-3; JAO-4; 

JAO-5 

TK_01;TK_02; TK_03; 

TK_04 

Ćwiczenia usprawniające 

umiejętność rozumienia ze 

słuchu, jak również 

utrwalające znajomość struktur 

gramatyczno- leksykalnych, 

występujących w 

specjalistycznej odmianie 

języka angielskiego. 

Test pisemny (pytania 

otwarte): sprawdzenie 

stopnia zrozumienia 

wypowiedzi ustnej 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Język angielski w organizacji 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  30 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
20 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 50 ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W  
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SEMESTRZE SEMESTRZE 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

 

Kryteria oceniania: 

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Warsztaty kreatywnego pisania 

2. Kod modułu kształcenia: WKP 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia I stopnia 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: 5 (letni) 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty, 30h 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Piotr Oleksy, doktor, p.oleksy@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu jest wzbogacenie studenta o umiejętności i kompetencje, oraz wiedzę 

umożliwiające mu swobodne tworzenie tekstów literackich różnego rodzaju: publicystyki, 

reportaży, tekstów promocyjnych, a także krótkich form prozatorskich i dramatycznych.  
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student posiada podstawową wiedzę, umijętności i kompetencje z zakresu warsztatu edytora 

tekstu.  
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

WKP_01 Potrafi tworzyć teksty autorskie z wykorzystaniem 

literackich metafor. 

K_U07; K_U09; K_U10; 

K_K06 

WKP_02 Jest gotów twórzyc teksty autorskie oparte na odwołaniach 

do znanych tekstów kultury i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego. 

K_U07; K_U09; K_U10; 

K_K06; K_K07; K_K08; 

K_W11 

WKP_03 Potrafi tworzyć teksty dramaturgiczne i scenariuszowe ze 

świadomością kontekstów scenicznych, filmowych 

radiowych. 

K_U07; K_U09; K_U10; 

K_K06; K_K07; K_K08; 

K_W11 

WKP_04 Jest gotów podejmowac próby opisu rzeczywistości przy 

pomocy tekstu o charakterze reporterskim, eseistycznym, 

blogerskim i prozatorskim. 

K_U03; K_U07; K_U09; 

K_U10; K_K06; K_K07; 

K_K08; K_W11 

WKP_05 Jest gotów wskazać potencjalne źródła inspiracji pisarskich. K_U06; K_U07; K_U09; 

K_U10; K_K06; K_K07; 

K_K08; K_W11 

WKP_06 Jest gotów wskazać źródła wiedzy potrzebne do pracy 

reporterskiej, eseistycznej i publicystycznej. 

K_U06; K_U07; K_U09; 

K_U10; K_K06; K_K07; 

K_K08 

WKP_07 Jest świadom złożoności róznych aspektów etyki pisarskiej i 

reporterskiej. 

K_U07; K_U13; K_U15; 

K_K06; K_K07; K_K08 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztaty kreatywnego pisania 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  
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TK_01 
Początek pracy pisarskiej – poszukiwanie źródeł, informacji i 

inspiracji; sposoby na przełamanie blokady twórczej. 
WKP_02; WKP_05; WKP_06 

TK_02 
Warsztaty pisania tekstów reporterskich (od twardej literatury 

faktu do stylu gonzo). 

WKP_01; WKP_02; 

WKP_06; WKP_07 

TK_03 
Warsztaty pisania tekstów publicystycznych (w tym esej i 

felieton) i blogerskich. 

WKP_01; WKP_02; 

WKP_04; WKP_06 

TK_04 Warsztaty tworzenia i rozwoju fabuły oraz typów bohaterów. 
WKP_01; WKP_02; 

WKP_04; 

TK_05 Warsztaty pisania scenariuszy filmowych i radiowych.  WKP_01; WKP_02; WKP_03 

TK_06 Warsztaty pisania krótkich form teatralnych. 
WKP_01; WKP_02; 

WKP_03 

TK_07 Warsztaty pisania krótkich form prozatorskich. 
WKP_01; WKP_02; 

WKP_04; WKP_07 

TK_08 Etyka w pracy pisarskiej i reporterskiej. 
WKP_05; WKP_06; 

WKP_07; 
 

5. Zalecana literatura 

Wańkowicz M., Karafka La Fontaine’a, Warszawa 2010. 

Mroziewicz K., Dziennikarz w globalnej wiosce, Warszawa 2004. 

Wrycza-Bekier J., Magia słów. Jak pisać teksty, które porwą tłumy, Helion 2015. 

Pinker S., Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku, Smak słowa 

2015. 

Bonda K., Maszyna do pisania. Kurs kreatywnego pisania, Muza 2015. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

8. Materiały i instrukcje będą przekazywane w ramach zajęć. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Warsztaty kreatywnego pisania 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

WKP_01 
TK_02; TK_03; TK_04; 

TK_05; 
warsztaty F P 

WKP_02 
TK_02; TK_03; TK_04; 

TK_05; TK_06; TK_07;  
warsztaty F P 

WKP_03 TK_05; TK_06; warsztaty F P 

WKP_04 TK_03; TK_04; TK_07; warsztaty F P 

WKP_05 TK_01; TK_08; warsztaty F P 

WKP_06 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_08 
warsztaty F P 

WKP_07 TK_02; TK_07; TK_08 warsztaty F P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Warsztaty kreatywnego pisania 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej 30 - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
60 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Nowoczesna i ponowoczesna retoryczność 

2. Kod modułu kształcenia: NPR 

3. Rodzaj modułu kształcenia: specjalnościowy  

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: pierwszy 

6. Rok studiów: trzeci 

7. Semestr: piąty 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:ćwiczenia 15 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Katarzyna Szewczyk-Haake, dr, haaczyk@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

  

Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu dziejów retoryki po oświeceniu oraz nowoczesne i 

ponowoczesnej retoryczności; wskazanie na nośność i popularność narzędzi i pojęć retoryki 

klasycznej dla potrzeb nowoczesnej filozofii oraz współczesnej humanistyki. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

NPR_1 Wskazać na trwałość retorycznej tradycji po oświeceniu 

oraz jej charakterystyczne przemiany względem okresu 

wcześniejszego. 

K_W02, K_U06 

NPR_2 Podać przykłady wykorzystania terminologii oraz narzędzi 

retoryki klasycznej na potrzeby współczesnej humanistyki i 

nowoczesnej filozofii. 

K_W02, K_U02, K_U06 

NPR_3 Wskazać na miejsce retoryki we współczesnej 

humanistyce, w szczególności w perspektywie nauk o 

komunikowaniu.  

K_W03, K_U06 

NPR_4 Stosować poznaną terminologię z zakresu myśli 

retorycznej w dobie nowoczesności i ponowoczesności. 

 K_U02, K_U06 

NPR_5 Analizować tekst naukowy poświęcony tematyce 

nowoczesnej retoryczności, referować jego główne tezy i 

odnosić się do nich w sposób refleksyjny.  

K_W11, K_U06, K_U08  

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Nowoczesna i ponowoczesna retoryczność 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_1 Tropy i figury jako „style myślenia” NPR_2, NPR_4, NPR_5 

TK_2 Przełom oświeceniowy i nowoczesne rozumienie retoryki 
NPR_1, NPR_3, NPR_4 

NPR_5 
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TK_3 Filozofia języka a koncepcja retoryczności  
NPR_1, NPR_2, NPR_4, 

NPR_5 

TK_4 Poetyka pisarstwa naukowego 
NPR_2, NPR_3, NPR_4, 

NPR_5 
 

5. Zalecana literatura 

M. Rusinek, Między retoryką a retorycznością, Kraków 2003 (fragmenty). 

M. Rusinek, Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur, Gdańsk 2012 (fragmenty). 

H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2010 

(fragmenty) 

E. Domańska, Biała tropologia. Hayden White i teoria pisarstwa historycznego, „Teksty Drugie” 

1994 nr 2.   

M. Kareński-Tschurl, Porównanie jako  prze-znaczenie, „Teksty Drugie” 2001 nr 6. 

B. Sienkiewicz, Prawdziwy koniec hypallage?, „Teksty Drugie” 2002 nr 3. 

Paul de Man, Alegorie czytania, przeł. A. Przybysławski, Kraków 2004.  

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

W bibliotece IKE UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Nowoczesna i ponowoczesna retoryczność  

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

NPR_1 TK_2, TK_3 
Dyskusja na temat lektury (tekstu 

naukowego)  

 Formujące, 

podsumowujące  

NPR_2 TK_1, TK_3, TK_4 
Dyskusja na temat lektury (tekstu 

naukowego) 

Formujące, 

podsumowujące 

NPR_3 TK_2, TK_4 
Dyskusja na temat lektury (tekstu 

naukowego) 

Formujące, 

podsumowujące 

NPR_4 TK_1, TK_2, TK_3, TK_4 
Dyskusja na temat lektury (tekstu 

naukowego) 

Formujące, 

podsumowujące 

NPR_5 TK_1, TK_2, TK_3, TK_4 
Dyskusja na temat lektury (tekstu 

naukowego) 

Formujące, 

podsumowujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Nowoczesna i ponowoczesna retoryczność 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  
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- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

30 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
60 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Mikrohistorie: Zakony w Wielkopolsce  

2. Kod modułu kształcenia: PF2 

3. Rodzaj modułu kształcenia: moduł przedmiotów fakultatywnych 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: VI 

8. Rodzaj zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 15 h 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Kamil Wasilkiewicz, dr, kamil.wasilkiewicz@amu.edu.pl  

11.  Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

- przedstawienie historii wybranych wspólnot monastycznych z obszaru Wielkopolski, 

- ukazanie wpływu zgromadzeń zakonnych na dziedzictwo kulturowe regionu. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

Brak wymagań wstępnych. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu)  

i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student 

potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF2_01 używać podstawowej terminologii w zakresie treści 

kształcenia,  

K_W02, K_U01 

PF2_02 dostrzec wpływ wspólnot monastycznych na  dziedzictwo 

kulturowe Wielkopolski, 

K_W07, K_U03, K_U05 

PF2_03 scharakteryzować wybrane zgromadzenia monastyczne z 

obszaru Wielkopolski i wskazać miejsca z nimi związane,  

K_U01, K_U03 

PF2_04 prowadzić dyskusję na temat poznanych zagadnień, faktów 

oraz procesów, swoje poglądy potrafi wyrazić w formie 

ustnej i pisemnej, 
K_U07, K_U08, K_U10 

PF2_05 wykazywać się krytyką wobec przyswajanej wiedzy  

i opinii, które poznaje,  K_K02 

PF2_06 wykorzystać zdobytą wiedzę w celu poszerzania własnych 

horyzontów poznawczych. 

K_U16, K_K01 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Mikrohistorie (zakony w Wielkopolsce) 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Templariusze w Wielowsi 
PF2_01, PF2_02, PF2_03, 

PF2_04, PF2_05, PF2_06 
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TK_02 Joannici w Poznaniu 
PF2_01, PF2_02, PF2_03, 

PF2_04, PF2_05, PF2_06 

TK_03 Bożogrobcy w Gnieźnie 
PF2_01, PF2_02, PF2_03, 

PF2_04, PF2_05, PF2_06 

TK_04 Cystersi w Lądzie 
PF2_01, PF2_02, PF2_03, 

PF2_04, PF2_05, PF2_06 
 

5. Zalecana literatura 

Affek M. (red.), Bożogrobcy w Polsce, Miechów-Warszawa 1999. 

Burzyński E., Zakon rycerski templariuszy na ziemiach Polski piastowskiej i na Pomorzu Zachodnim, 

Wodzisław Śląski 2010. 

Kuczyński S.K. (red.), Zakon Maltański w Polsce, Warszawa 2000. 

Nowiński J., Ląd nad Wartą - pocysterski zespół klasztorny, klejnot sztuki Wielkopolski, Warszawa 2007. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:  

Nie przewiduje się możliwości wykorzystania b-learningu  

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do zajęć będzie można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM  

w Gnieźnie oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Treść niniejszego sylabusa będzie dostępna  

w serwisie USOSweb. 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Mikrohistorie: Zakony w Wielkopolsce 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

ZWW_01 TK_01, TK_02, TK_03, TK_04 1, 2, 3, 4 F, P 

ZWW_02 
TK_01, TK_02, TK_03, TK_04 

1, 2, 3, 4 F, P 

ZWW_03 
TK_01, TK_02, TK_03, TK_04 

1, 2, 3, 4 F, P 

ZWW_04 
TK_01, TK_02, TK_03, TK_04 

2 F, P 

ZWW_05 
TK_01, TK_02, TK_03, TK_04 

1, 2 F, P 

ZWW_06 
TK_01, TK_02, TK_03, TK_04 

1, 2, 3, 4 F, P 

 
1 - metody podające: wykład informacyjny, pogadanka 

2 - metody aktywizujące: dyskusja (w tym burza mózgów) 

3 - metody eksponujące: film 

4 - metody programowane: z użyciem komputera (prezentacja multimedialna) 

 
F - oceny formujące 

P - oceny podsumowujące 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Mikrohistorie: Zakony w Wielkopolsce 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady --- - wykłady --- 

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia  --- 

- konwersatorium  --- - konwersatorium --- 

- seminarium --- - seminarium --- 

- lektorat --- - lektorat --- 

- warsztaty   --- - warsztaty  --- 

- zajęcia terenowe --- - zajęcia terenowe --- 

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

- samodzielne studiowanie tematyki wykładów  --- - samodzielne studiowanie tematyki wykładów --- 

- samodzielne przygotowywanie się do zajęć 5 - samodzielne przygotowywanie się do zajęć --- 

- czytanie wskazanej literatury 5 - czytanie wskazanej literatury --- 

- przygotowanie projektu i dokumentacji --- - przygotowanie projektu i dokumentacji --- 

- przygotowanie referatu w formie prezentacji --- - przygotowanie referatu w formie prezentacji --- 

- przygotowanie pracy pisemnej --- - przygotowanie pracy pisemnej --- 

- zbieranie materiału --- - zbieranie materiału --- 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i udział 

w egzaminie/zaliczeniu 
5 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i udział 

w egzaminie/zaliczeniu 
--- 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE 30 ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE --- 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS --- 

 

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu: Mikrohistorie – wojenne dzieje zakładu psychiatrycznego 

Dziekanka/Tiegenhof w Gnieźnie  

2. Kod modułu kształcenia: PF 

3. Rodzaj modułu kształcenia – fakultatywny  

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska  

5. Poziom studiów – I stopień 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: VI 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:ćwiczenia, 15h  

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia: Maria Tomczak, dr hab. Prof. UAM, mtomczak@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy polski  

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia:  

Zapoznanie studentów z historią obiektu w kontekście Akcji T4.   

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują): ogólna wiedza o historii II wojny światowej.  

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

 

Symbol  

efektów  

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 

kształcenia  dla kierunku 

studiów
 
  

PF_01  Ma wiedzę na temat tzw.  akcji eutanazji chorych 

psychicznie w III Rzeszy 

K_W06 

PF_02 Opisać toczone w okresie międzywojennym dyskusje 

na temat eugeniki i higieny ras 

K_W07 

PF_03 Przedstawić argumenty przeciwko eutanazji i 

pseudoeutanazji 

K_W07, K_U05, K_U08 

PF_04 Zna historię zakładu psychiatrycznego w Gnieźnie K_W09 

PF_05 czytać i interpretować dokumenty historyczne K_U06 

PF_06 Dostrzega deficyty w pamięci zbiorowej K_W03, K_U03 

 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Mikrohistorie – wojenne dzieje zakładu psychiatrycznego 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu   

TK_01  
Zaangażowanie środowisk medycznych w eugenikę i 

higienę ras 
PF_02 

TK_02  Nazistowska polityka wobec chorych psychicznie  PF_01, PF_02 
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TK_03 Akcja T4 i jej zakończenie  PF_01, PF_02 

TK_04 
Znaczenie zakładu Tiegenhof w procesie mordowania 

chorych psychicznie 
PF_01, PF_03, PF_04 

TK_05 Ofiary Tiegenhofu  
PF_01, PF_03, PF_04, 

PF_05 

TK_06 Pamięć o zagładzie chorych psychicznie w Gnieźnie PF_06 
 

5. Zalecana literatura: 

Gajewska G. i inn., Bezużyteczni, Gniezno 2016.  

Jaroszewski Z. (red.), Zagłada chorych psychicznie w Polsce 1939-1945, Warszawa 1993.  

Musielak M., Głodowska K.B. (red.). Medycyna w cieniu nazizmu, Poznań 2015.  

Nasierowski T., Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce. Początek 

ludobójstwa, Warszawa 2008. Nasierowski T., Herczyńska G., Myszka M.D. (red.), Zagłada chorych 

psychicznie. Pamięć i historia, Warszawa 2012.  

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu – nie dotyczy 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami można zapoznać się w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM, w bibliotece i 

izbie pamięci Zakładu Dziekanka.  

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Mikrohistorie – wojenne dzieje zakładu psychiatrycznego 

Dziekanka/Tiegenhof w Gnieźnie 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF_01 
TK_02, TK_03, TK_04, 

TK_05 
1, 2 F, P 

PF_02 TK_01, TK_02, TK_03 1, 2 F, P 

PF_03 TK_04, TK_05 1, 2 F, P 

PF_04 TK_04, TK_05 1, 2 F, P 

PF_05 TK_05 1, 2 F, P 

PF_06 TK_06 1, 2 F, P 
 

1 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją ze studentami 

2 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną autorstwa studentów i dyskusja 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Mikrohistorie – wojenne dzieje zakładu psychiatrycznego Dziekanka/Tiegenhof 

w Gnieźnie 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  
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- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

5 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

 

Kryteria oceniania:  

5.0 - Student osiąga pożądane EK w stopniu wysokim, uczestniczy aktywnie w zajęciach, 

wykazuje się znajomością omówionych zagadnień, potrafi samodzielnie analizować zjawiska i 

procesy.  

4.0 - Student osiąga pożądane EK w stopniu średnim, uczestniczy aktywnie w zajęciach, 

wykazuje znajomość większości omówionych zagadnień.   

3.0 -  Student  osiąga pożądane EK w stopniu minimalnym, nie uczestniczy aktywnie w 

zajęciach, wykazuje się znajomością tylko części omówionych zagadnień.  

2.0 - Student nie osiąga pożądanych EK, nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, nie wykazuje 

znajomości omówionych zagadnień.         
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa modułu kształcenia: Laboratorium komunikacji cyfrowej: Warsztat grafiki 

komputerowej  –  Photoshop i Corel Draw 

2. Kod modułu kształcenia: PF4 

3. Rodzaj modułu kształcenia: warsztat 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: licencjat (I stopień) 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: VI 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:30 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: mgr inż. Sławomir Zakrzewicz 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem zajęć jest praktyczną nauka obsługi standardowych i zaawansowanych programów służących do 

projektowania i obróbki grafiki wektorowej i rastrowej – Adobe Photoshop i Corek Draw.  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Podstawowa umiejętność obsługi komputera.  

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF4_01 wskazać różnice między grafiką wektorową i rastrową  K_W10; K_U12; 

PF4_02 obsługiwać program Photoshop i wykorzystywać poznane 

umiejętności w przyszłej pracy zawodowej 

K_W10; K_U12; K_K03 

PF4_03 obsługiwać program Corel Draw i wykorzystywać poznane 

umiejętności w przyszłej pracy zawodowej 

K_W10; K_U12; K_K03 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Laboratorium komunikacji cyfrowej: Warsztat grafiki komputerowej  –  Photoshop i 

Corel Draw 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

1. Omówienie różnić między grafiką wektorową a grafiką rastrową; 

2. Wprowadzenie do podstaw Corel Draw i Photoshop 

4. Arkusz robocze Corela i Photoshop, ustawienia, funkcje. 
PF4_01 

TK_02 

Praca z Corel Draw  

1. transformacje obiektów, rozdzielczość i rozmiar, położenie 

2. topografia obiektów, modyfikowanie kompozycja i kształtowanie 

grafiki; 

3. Krzywa Bezier’a i tworzenie złożonych kształtów, praca na 

węzłach, rozłączanie i łączenie, obiektów; 

4. Organizowanie, grupowanie. 

5. Tworzenie przykładowych obiektów. 

6. Zaawansowane przekształcenia grafiki wektorowej i rastrowej  

PF4_02 
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TK_03 

Praca na Photoshop. 

1. Techniki korekcji zdjęć. 

2. Modyfikowanie i usuwania tła. 

3. Filtry. 

4. Edycja warstw. 

5. HDR. 

6. Rysowanie w  

7. Barwy 

8. Pliki RAW. 

9. Tworzenie panoramy  

10. Retusz fotografii i fotomontaż 

 

PF4_03 

5. Zalecana literatura 

A. Faulkner, C. Chavez, Adobe Photoshop CC/CC PL. Oficjalny podręcznik, Gliwice 2016 

S. Bain, N. Wilkinson, CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik, Gliwice 2016 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

W bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Laboratorium komunikacji cyfrowej: Warsztat grafiki komputerowej  –  Photoshop 

i Corel Draw 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF4 _01 TK_01 warsztat przy komputerze F, P 

PF4 _02 TK_02 warsztat przy komputerze F, P 

PF4 _03 TK_03 warsztat przy komputerze F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Laboratorium komunikacji cyfrowej: Warsztat grafiki komputerowej  –  Photoshop i 

Corel Draw 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  
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- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 5 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
30 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 10 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

W ramach zajęć studencie muszą przygotować projekt autorski, dodatkowo na każdych zajęciach 

realizowane będą przygotowane wcześniej zestawy ćwiczeń na punkty. Każdy student w trakcie zajęć 

zdobywa punkty za wykonanie tych zadań. Punkty te zostaną sumowane pod koniec semestru, na tej 

podstawie wystawione zostaną oceny. Student ma prawo do wykonania zaległych ćwiczeń w trakcie 

dyżuru pracownika dydaktyczne.  

100% wykonanych zadań na punkty: ocena 5.0 

90-99% wykonanych zadań na punkty: ocena 4.5 

80-89% wykonanych zadań na punkty: ocena 4.0 

70-79% wykonanych zadań na punkty: ocena 3.5 

60%-69% wykonanych zadań na punkty: ocena 3.0 

 

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia:  Laboratorium komunikacji cyfrowej: Zaawansowany pakiet 

narzędzi biurowych 

2. Kod modułu kształcenia: PF4 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: licencja (I stopień) 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: 6 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 warsztaty 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr Michał Duch, micduc@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

Głównym celem zajęć jest wykształcenie wśród studentów umiejętności praktycznego wykorzystywania 

zaawansowanych pakietów biurowych pakietów komputerowych. W przeciwieństwie do zajęć z 

Technologii informacyjnych na który zapoznaję się tylko z podstawowymi funkcjami MS Office na tych 

zajęcia pozna bardziej zaawansowane możliwości pakietu Microsoft Office oraz symultanicznie Open 

Access LibreOffice i Apache OpenOffice. Dodatkowo omówione zostaną narzędzie do tworzenia, edycji, 

modyfikowania i zabezpieczenia plików PDF, jak i epub, djvu, cbr. Osobną zajęcia zostaną poświęcone 

również narzędziom biurowym online, które oferuje google. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują): 

Podstawowa znajomość pakietu Word i Excel wyniesiona z zajęć: Technologie informacyjne. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:  

Symbol  

efektów  

kształcenia dla modułu 

zajęć/przedmiotu  

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 

potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia 

student potrafi:  

Odniesienie do efektów 

kształcenia  dla kierunku 

studiów
#
 

PF4 _01  
wykorzystywać pakiet Microsoft Office w 

pracy biurowej 
K_W10; K_U12;  

PF4 _02 
obsługiwać alternatywne w stosunku do 

Microsoft Office darmowe pakiety biurowe jak 

Open Access LibreOffice i Apache 

OpenOffice w przyszłej pracy zawodowej 

K_W10; K_U12;  

PF4 _03 
używać dedykowanych programów do edycji 

plików PDF 
K_W10; K_U12 

PF4 _04 
scharakteryzować różne pliki tekstowe i 

wskazać ich zastosowanie w informatyce 
K_W10; K_U12 

PF4_05 
korzystać z narzędzie online, które oferuje 

m.in. Google w procesach prac biurowych 
K_W10; K_U12 

 

4. Treści kształcenia: 

Nazwa modułu kształcenia: Laboratorium komunikacji cyfrowej: Zaawansowany pakiet narzędzi 

biurowych 
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Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

Obsługa pakietu MS Word pod kątem pracy w biurze:   

Modyfikowanie Szablonów; Modyfikacja i zarządzanie 

stylami; Wstawianie odsyłaczy; Nagłówki i stopki; Tworzenie 

spisu streści; Tworzenie odwołania; Wstawianie plisków 

graficznych; Korespondencja seryjna; Makropolecenia; 

Zarządzanie zaawansowanymi opcjami MS Word; Praca z 

dużymi dokumentami; Śledzenie zmian i komentarzy; Metody 

zabezpieczania dokumentów tekstowych 

PF4 _01 

TK_02 

Obsługa pakietu MS Excel pod kątem pracy w biurze: 

Funkcje MS Excel: wyszukiwania i adresu, statystyczne, 

matematyczne, baz danych, daty i czasu; Sortowanie i 

filtrowanie; Tworzenie wykresów; Excel jako baza danych; 

Tworzenie i modyfikacje tabeli przestawnej i grupowanie 

danych; 

PF4 _01 

TK_03 
Zapoznanie z możliwościami i ograniczeniami programów 

biurowych Open Access. 
PF4 _02 

TK_04 

Tworzenie, modyfikowanie i zabezpieczanie plików PDF. 

Praca z programami Adobe PDF oraz innymi puli Open 

Access. 

PF4 _03 

TK_05 
Omówienie plików tekstów i sposobu ich wykorzystania w 

systemach biurowych  
PF4 _04 

TK_06 
Pakiety zarządzanie treścią online. Zapoznanie ze spektrum 

możliwości pakietów online Google. 
PF4_05 

 

 

5. Zalecana literatura   

Wróblewski M., MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko, Wydawnictwo Helion, 2015 

Kopeć A., Mistrz Excela w 20 dni. Kurs z ćwiczeniami, Wyd. Ringier Axel Springer Polska, 2016 

Mendrala D., Szeliga M., Access 2016 PL, Wydawnictwo Helion, 2016 

Szymonik A., Technologie informatyczne w logistyce, Agencja wydawnicza Placet 2010 

Majewski J., Informatyka w logistyce, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2006 

6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

W bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM. 

 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania:  

Nazwa modułu (przedmiotu): :  Laboratorium komunikacji cyfrowej: Zaawansowany pakiet narzędzi 

biurowych 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF4 _01 TK_01 warsztaty przy komputerze F, P 

PF4 _02 TK_02 warsztaty przy komputerze F, P 

PF4 _03 TK_03 warsztaty przy komputerze F, P 

PF4 _04 TK_04 warsztaty przy komputerze F, P 

PF4 _05 TK_05 warsztaty przy komputerze F, P 

PF4 _06 TK_06 warsztaty przy komputerze F, P 
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2. Kryteria oceniania skali stosowanej w UAM: 
5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

 

3. Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):  

Nazwa przedmiotu: :  Laboratorium komunikacji cyfrowej: Zaawansowany pakiet narzędzi 

biurowych 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
60 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia:  Laboratorium komunikacji cyfrowej: Systemy zarządzania 

treścią (CMS) Joomla i Wordpress 

2. Kod modułu kształcenia: PF4 

3. Rodzaj modułu kształcenia: warsztat 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: licencja (I stopień) 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: VI 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:30 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr Michał Duch 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 

Głównym celem zajęć jest wykształcenie wśród studentów umiejętności praktycznego wykorzystywania 

zasobów sieci WWW w pracy biurowej. Student zapozna się i będzie używać narzędzi do zarządzania 

treścią (ang. Content Management System, CMS).  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

 

Podstawowa wiedza z zakresu informatyki stosowanej na poziomie szkoły średniej. Podstawy języka 

HTML wyniesione ze szkoły średniej. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF4 _01 Edytować kod z elementami JavaScript K_W10; K_U12; K_K01 

PF4 _02 stworzyć w pełni wartościową stronę internetową w oparciu o 

systemy CMS (system zarządzania treścią) 

K_W10; K_U12; K_K01 

PF4 _03 opublikować stronę internetową (wybrać odpowiednią domenę 

i hostning) 

K_W10; K_U12; K_K01 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Systemy zarządzania treścią (CMS) Joomla i Wordpress 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Podstawowe informacje o użyciu javascript na podstawie 

frameworka jquery. 
PF4 _01 

TK_02 

Omówienie systemów zarządzania treścią CMS (ang. Content 

Management System). Tworzenie strony internetowej w oparciu 

o system WordPress (instalacja, konfiguracja, wybór szablonu, 

podstawowe wtyczki i możliwości, dodawanie treści do strony, 

wpisy, podstrony, modyfikowanie wyglądu, nawigacja witryny, 

kategorie wpisów), dodawanie i instalacja dodatkowych 

widgetów. 

PF4 _02 
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TK_03 

Publikacja strony internetowej (wybór domeny i hostingu). 

Omówienie problemu optymalizacji stron WWW według zasad 

zgodnych z pozycjonowaniem SEO oraz reguł pozycjonowania 

w wyszukiwarce google 

PF4 _03 

 

5. Zalecana literatura 

MacDonald M., HTML5. Nieoficjalny podręcznik, wyd. Helion 2014 

Hogan P.B., HTML5 i CSS3. Standardy przyszłości, wyd. Helion 2012 

McFarland  D.S., JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik, wyd. Helion 2012 

Szymonik A., Technologie informatyczne w logistyce, Agencja wydawnicza Placet 2010 

Majewski J., Informatyka w logistyce, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2006 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

W bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  
Nazwa modułu (przedmiotu): Laboratorium komunikacji cyfrowej: Systemy zarządzania treścią (CMS) 

Joomla i Wordpress 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF4 _01 TK_01 warsztat przy komputerze F P 

PF4 _02 TK_02 warsztat przy komputerze F P 

PF4 _03 TK_03 warsztat przy komputerze F P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Informatyka – Systemy zarządzania treścią (CMS) Joomla i Wordpress 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
15 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
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- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 30 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
15 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS 3 

3. Kryteria oceniania  

W ramach zajęć studencie muszą przygotować projekt autorski, dodatkowo na każdych zajęciach 

realizowane będą przygotowane wcześniej zestawy ćwiczeń na punkty. Każdy student w trakcie zajęć 

zdobywa punkty za wykonanie tych zadań. Punkty te zostaną sumowane pod koniec semestru, na tej 

podstawie wystawione zostaną oceny. Student ma prawo do wykonania zaległych ćwiczeń w trakcie 

dyżuru pracownika dydaktyczne.  

100% wykonanych zadań na punkty: ocena 5.0 

90-99% wykonanych zadań na punkty: ocena 4.5 

80-89% wykonanych zadań na punkty: ocena 4.0 

70-79% wykonanych zadań na punkty: ocena 3.5 

60%-69% wykonanych zadań na punkty: ocena 3.0 

 

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Laboratorium komunikacji cyfrowej  – Zarządzanie bazami 

danych 

2. Kod modułu kształcenia: PF4 

3. Rodzaj modułu kształcenia: warsztat 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: licencja (I stopień) 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: VI 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:30 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: mgr inż. Sławomir Zakrzewicz 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem warsztatów jest praktyczne nauczenie tworzenia i obsługi baza danych zapisanych w języku SQL. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Podstawowa umiejętność obsługi komputera.  

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF4_01 zrozumieć podstawowe pojęcia i koncepcje baz danych K_W10; 

PF4_02 zaprojektować bazę danych i wykorzystać tą umiejętność w 

przyszłej pracy zawodowej w administracji czy w 

przedsiębiorstwie 

K_W10; K_U12; K_K03 

PF4_03 zaimplementować prostą bazę danychi wykorzystać tą 

umiejętność w przyszłej pracy zawodowej w administracji czy w 

przedsiębiorstwie 

K_W10; K_U12; K_K03 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Laboratorium komunikacji cyfrowej  –  Zarządzanie bazami danych 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Wprowadzenie do baz danych.  PF4_01 

TK_02 

Struktura relacyjnych baz danych 

Wpisywanie danych do bazy 

Wydobywanie i porządkowanie danych 

Normalizacja i postaci normalne 

Projektowanie baz danych 

Operacje matematyczne, grupujące i agregujące 

Stosowanie złączeń i podzapytań 

Tworzenie i wykorzystywanie perspektyw 

Mechanizmy transakcyjne 

Podnoszenie wydajności bazy danych i optymalizowanie 

zapytań 

PF4_02 

TK_03 Implementacja, instalacja i administracja bazą danych PF4_03 
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5. Zalecana literatura 

P. Wilton, J. Colby SQL. Od podstaw, Gliwice 2016 

L. Rockoff, Język SQL. Przyjazny podręcznik. Wydanie II, Gliwice 2016 

T. Nield, Pierwsze kroki z SQL. Praktyczne podejście dla początkujących, Gliwice 2016 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

W bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Laboratorium komunikacji cyfrowej  –  Zarządzanie bazami danych 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF4_01 TK_01 warsztat przy komputerze F, P 

PF4_02 TK_02 warsztat przy komputerze F, P 

PF4_03 TK_03 warsztat przy komputerze F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Laboratorium komunikacji cyfrowej  –  Zarządzanie bazami danych 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 5 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
30 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  
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- zbieranie materiału 10 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
90 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS 3 

3. Kryteria oceniania  

W ramach zajęć studencie muszą przygotować projekt autorski (zaprojektować własną bazę danych), 

dodatkowo na każdych zajęciach realizowane będą przygotowane wcześniej zestawy ćwiczeń na punkty. 

Każdy student w trakcie zajęć zdobywa punkty za wykonanie tych zadań. Punkty tezostaną sumowane 

pod koniec semestru, na tej podstawie wystawione zostaną oceny. Student ma prawo do wykonania 

zaległych ćwiczeń w trakcie dyżuru pracownika dydaktyczne. 

100% wykonanych zadań na punkty: ocena 5.0 

90-99% wykonanych zadań na punkty: ocena 4.5 

80-89% wykonanych zadań na punkty: ocena 4.0 

70-79% wykonanych zadań na punkty: ocena 3.5 

60%-69% wykonanych zadań na punkty: ocena 3.0 

 

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Etyka w dyplomacji publicznej 

2. Kod modułu kształcenia: EDP 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopnia 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: 6 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 15h 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: prof. dr hab. Zbigniew Sareło, z.sarelo@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu jest przekazanie studentowi wiedzy i kometencji odnośnie etyki zawodowej w 

dziedzinie dyplomacji publicznej. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

brak 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

EDP_01 Objaśnić miejsce etyki w filozofii współczesnej. K_W02; K_W03; K_W05; 

K_K04; K_K08; 

EDP_02 Wyjasnić znaczenie i rolę etyki w działalności 

publicznej. 

K_W02; K_W03; K_W05; 

K_K04; K_K08; 

EDP_03 Wskazać najważniejsze wyzwania etyczne jakie mogą 

pojawiać się w dyplomacji publicznej. 

K_W02; K_W03; K_W05; 

K_K04; K_K08; 

EDP_04 Łączyć profesjonalizm i skuteczność z zasadami etyki. K_W02; K_W03; K_W05; 

K_K04; K_K08; 

EDP_05 Wyjasnić róznorodność systemów etycznych w 

odmiennych kręgach kulturowych. 

K_W02; K_W03; K_W05; 

K_K04; K_K08;K_K02 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Etyka w dyplomacji publicznej 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Etyka jako dział filozofii. EDP_01 

TK_02 Etyka w życiu publicznym. EDP_02; EDP_04; 

TK_03 Etyka w biznesie. EDP_02; EDP_04; 

TK_04 Etyka w dyplomacji. EDP_02; EDP_04; 

TK_05 
Potencjalne wyzwania etyczne w dyplomacji 

publicznej. 

EDP_03; EDP_04; 

EDP_05 

TK_06 
Etyka w innych kręagach kulturowych – dialog 

międzykulturowy a etyka. 

EDP_03; EDP_04; 

EDP_05; 
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5. Zalecana literatura 

Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność , PWN, Warszawa 2012 

Klimek J., Etyka biznesu, Difin, Warszawa 2013 

Kietliński K.,  Reyes V.M, Oleksyn T.; Etyka w Biznesie i Zarządzaniu, Kraków 2005. 

Gasparski W., Dietl  J, Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa 2001 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Etyka w dyplomacji publicznej 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

EDP_01 TK_01; Wykład konwersatoryjny. F, P 

EDP_02 TK_02; TK_03; TK_04; Dyskusja nad tekstem. F, P 

EDP_03 TK_05; TK_06; Dyskusja nad tekstem. F, P 

EDP_04 
TK_02; TK_03; 

TK_04;TK_05; TK_06; 
Dyskusja nad tekstem. F, P 

EDP_05 TK_05; TK_06; 
Wykład konwersatoryjny; 

warsztaty. 
F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Etyka w dyplomacji publicznej 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  
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- czytanie wskazanej literatury 15 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Struktury samorządu terytorialnego 

2. Kod modułu kształcenia: SST 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopnia 

6. Rok studiów: 3 

7. Semestr: 6 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia 20h 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Emilia Twarowska-Antczak, dr, emitwa@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: j. polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu kształcenia jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania 

jednostek samorządu terytorialnego oraz z ich rolą. Celem jest również wypracowanie 

umiejętności identyfikacji i analizy czynników rozwoju, wykorzystywania instrumentów 

polityki społeczno-gospodarczej w rozwoju oraz budowania planów o charakterze 

strategicznym. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

brak 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

SST_01 dokonać podziału terytorialnego państwa oraz 

przedstawić istotę samorządu terytorialnego; 

przedstawić zasady organizacji i funkcjonowania 

administracji publicznej 

K_W03; K_U01; K_K08 

SST_02 przedstawić strukturę organizacyjną, kompetencje i 

zadania samorządu gminy; strukturę organizacyjną, 

kompetencje i zadania samorządu powiatu 

K_W03; K_U01; K_U06; 

K_K08 

SST_03 przedstawić strukturę organizacyjną, kompetencje i 

zadania samorządu województwa; przedstawić formy 

współdziałania jednostek samorządu terytorialnego 

K_W03; K_U01; K_U06; 

K_K08 

SST _04 omówić finanse oraz mienie samorządu terytorialnego K_W03; K_U01; K_K08 

SST _05 omówić nadzór nad samorządem terytorialnym oraz 

instytucje i organizacje szczebla lokalnego 

K_W03; K_U01; K_K09 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Struktury samorządu terytorialnego 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

podział terytorialny państwa oraz istota samorządu 

terytorialnego; zasady organizacji i funkcjonowania 

administracji publicznej 

SST_01; SST_02; SST_03 
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TK_02 

struktura organizacyjna, kompetencje i zadania samorządu 

gminy; struktura organizacyjna, kompetencje i zadania 

samorządu powiatu 

SST_02; SST_03 

TK_03 

struktura organizacyjna, kompetencje i zadania samorządu 

województwa; formy współdziałania jednostek samorządu 

terytorialnego 

SST_02; SST_03 

TK_04 

finanse oraz mienie samorządu terytorialnego; nadzór nad 

samorządem terytorialnym oraz instytucje i organizacje 

szczebla lokalnego 

SST_04; SST_05 

 

5. Zalecana literatura 

Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, 

Warszawa [najnowsze wydanie] 

Kisiel W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis Warszawa [najnowsze 

wydanie] 

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków [najnowsze wydanie] 

Słownik samorządu terytorialnego pod red. B. Kumorka, ZCO 2003 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Biblioteka IKE 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Struktury samorządu terytorialnego 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

SST_01 TK_01 praca w zespołach, dyskusja F, P 

SST_02 TK_01; TK_02; TK_03 praca w zespołach, dyskusja F, P 

SST_03 TK_01; TK_02; TK_03 praca w zespołach, dyskusja F, P 

SST_04 TK_04; praca w zespołach, dyskusja F, P 

SST_05 
TK_04; 

wykonanie zaleconych zadań i 

ich omówienie 
F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Struktury samorządu terytorialnego 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  20 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  
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- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
10 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

20 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
60 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Branding narodowy i regionalny 

2. Kod modułu kształcenia: BNR 

3. Rodzaj modułu kształcenia:  

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień, studia stacjonarne 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: VI 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty, 45 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 5 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Sylwia Szykowna, dr, sylwia-szykowna@o2.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 zapoznanie studentów z uwarunkowaniami, możliwościami i narzędziami kreowania 

wizerunku kraju i regionu, 

 nabycie umiejętności krytycznej analizy i oceny treści kampanii wizerunkowych państwa i 

regionu, 

 nabycie umiejętności wykorzystania technik marketingowych w celu tworzenia kampanii 

wizerunkowych państw i regionów.    

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) - brak 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

BNR_01 posługiwać się podstawową terminologią marketingową i 

potrafi wykorzystać ją w praktyce, zna strategie 

marketingowe pozwalające tworzyć kampanie 

wizerunkowe marek lokalnych i narodowych 

K_W02, K_W06, K_U02, 

K_K02, K_K03, K_K06 

BNR_02 analizować i krytycznie oceniać napływające doń 

informacje i treści marketingowe związane z 

kampaniami brandingowymi 

K_W09, K_U03, K_U06, 

K_K02, K_K06 

BNR_03 wykorzystać narzędzia marketingowe i  tworzyć 

kampanie wizerunkowe państw i regionów 

K_W06, K_W10, K_W13, 

K_U12, K_K03, K_K05, 

K_K08 

BNR_04 prawidłowo interpretować zjawiska rynkowe, właściwie 

analizować przebieg procesów gospodarczych, z 

wykorzystaniem narzędzi marketingowych 

K_W08, K_U07, K_K02, 

K_K06 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Branding narodowy i regionalny 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Kreowanie wizerunku kraju, miasta i regionu w procesie 
BNR_01, BNR_02, 

BNR_04 

TK_02 Marka miejsca – kraj, region, miasto  
BNR_01, BNR_02, 

BNR_04 
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TK_03 
System identyfikacji wizualnej kraju, regionu miasta – 
dobre praktyki 

BNR_01, BNR_02, 

BNR_03, BNR_04 

TK_04 
Projektujemy –tworzymy kampanię brandingową naszego 

regionu 

 

BNR_01, BNR_02, 

BNR_03, BNR_04 
 

5. Zalecana literatura 

S. Anholt, Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym, 

dumnym i pewnym siebie. IMP, Warszawa 2006.  

Branding narodowy, w: W. Ollins, W. Wally Olins o marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 

2004  

M. Daszkiewicz, P. Waniowski, Czy mamy szansę na marki narodowe?, Brief nr 91/4 2007, 

Brief for Poland.  

M. Daszkiewicz, Komunikacyjne aspekty tworzenia wizerunku kraju, miasta i regionu, w: 

Komunikacja marketingowa w Europie wielu kultur językowych, WAE Wrocław 2008. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do zajęć będzie można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury 

Europejskiej UAM w Gnieźnie oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Treść 

niniejszego sylabusa będzie dostępna w systemie USOSweb. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Branding narodowy i regionalny 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

BNR_01 TK_01-TK_04 1,2,3 F,P 

BNR_02 TK_01-TK_04 1,2,3 F,P 

BNR_03 YK_03, TK_04 1,2,3 F,P 

BNR_04 TK_01-TK_04 1,2,3 F,P 

 
1 - ćwiczenia połączone z prezentacją multimedialną  

2 - ćwiczenia z dyskusją  

3 - ćwiczenia z elementami warsztatu 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Branding narodowy i regionalny 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  
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- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  45 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
30 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 30 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
30 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 35 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
180 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 5 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 



1 

 

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Warsztat z dyplomatą 

2. Kod modułu kształcenia: WDY 

3. Rodzaj modułu kształcenia:  

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: II 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15h 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia:  

11. Język wykładowy: j. polski 
 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Moduł będzie prowadzony przez dyplomatów – praktyków. W formie warsztatowej podzielą się oni 

swoimi doświadczeniami w dyplomacji. Celem modułu jest praktyczne poznanie przez studentów pracy 

dyplomaty, jego zadań, etyki oraz etykiety i kurtuazji w działaniach publicznych. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) brak 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia 

efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do 

efektów kształcenia  

dla kierunku studiów 

WDY_01 

 

Ma wiedzę z podstaw prawa dyplomatycznego  Zna podstawowe 

obowiązki korpusu dyplomatycznego i konsularnego 

Ma wiedzę praktyczną o ceremoniach dyplomatycznych i 

państwowych 

K_W07, K_W09 

K_U01, K_U03, 

K_U06 

WDY_02 

 

Zna specyfikę wynikającą z prowadzenia dyplomacji w różnych 

kręgach kultur. Ma świadomość istnienia różnic kulturowych we 

współczesnych stosunkach, błędów popełnianych w dyplomacji i 

ich konsekwencji  

K_U03, K_K09 

WDY_03 

 

Potrafi napisać claris, wie jak funkcjonuje korespondencja 

dyplomatyczna 

K_U10 

WDY_04 

 

Potrafi zastosować zasady procedencji podczas spotkań i 

uroczystości na szczeblu międzynarodowym, krajowym i 

lokalnym Potrafi stosować zasady etykiety i kurtuazji w życiu 

społecznym i zawodowym. Jest świadomy znaczenia zasad 

etykiety i kurtuazji w życiu społecznym 

K_U03, K_U06, 

K_K04 K_K09 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztat z dyplomatą 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Praca dyplomaty. Zadania i misja WDY_01 

TK_02 Odmienne kręgi kulturowe a dyplomacja i etykieta. WDY _02 

TK_03 Dokumenty dyplomatyczne i korespondencja dyplomaty WDY_03 

TK_04 Precedencja, Etykieta, dobre wychowanie. Omówienie błędów WDY _04 
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5. Zalecana literatura 
C. Ikanowicz, J. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa 2004 

C. Ikanowicz, Etykieta samorządowca, Warszawa 2002 

Podręczniki z zakresu savoir-vivre 

dr Małgorzata Łakota-Micker, Korespondencja służbowa i dyplomatyczna  

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/77814/Korespondencja_sluzbowa_i_dyplomatyczna_M_Lakota-

Micker.pdf 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. - Z materiałami można zapoznać się w bibliotece IKE UAM, wybrane treści 

mogą być w razie potrzeby rozsyłanie na skrzynkę internetową, do której będą mieli dostęp 

studenci realizujący moduł 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu):Warsztat z dyplomatą 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie zajęć
 

Sposoby prowadzenia 

zajęć umożliwiające 

osiągnięcie założonych 

efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 

osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia
 

WDY_01 TK_01, 1, F P 

WDY_02 TK_02, 1, F P 

WDY_03 TK_03; 1, 2, 3 F P 

WDY_04 TK_04, 1 F P 

1. dyskusja, prezentacja, film 

2. analiza dokumentów   

3. ćwiczenia w pisaniu 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu:   Warsztat z dyplomatą 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  15 - warsztaty projektowe 15 

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
10 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
10 
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- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 5 - czytanie wskazanej literatury 5 

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
10 - przygotowanie projektu i dokumentacji 10 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

10 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
10 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
60 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
60 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS 2 

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Psychologia społeczna 

2. Kod modułu kształcenia: PSP 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: licencjackie 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: 6 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:wykład 30h 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Grażyna Gajewska, dr hab, gajewska@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

 zapoznanie studentów z terminologią stosowaną w psychologii społecznej; 

 zapoznanie studentów z różnymi szkołami imetodami badań w obrębie psychologii społecznej: 

metoda statystyczna, porównawcza, eksperymentalna; 

 zapoznanie studentów z obszarami badań dyscypliny: dynamika grupy, problematyka postaw, 

socjalizacja, percepcja interpersonalna; 

 scharakteryzowanie wybranych zagadnień z psychologii społecznej: sposób w jaki ludzie 

postrzegają i rozumieją siebie nawzajem; sposób, w jaki wywierają wpływ na siebie; sposób, w 

jaki wchodzą w kontakt ze sobą. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Ogólna wiedza z zakresu historii, literatury, antropologii współczesności. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PSP_1 Posługiwać się terminologią używaną w naukach 

społecznych. 

K_W01, K_W01, K_U01, 

K_U02, K_K02 

PSP_2 Scharakteryzować obszary badań psychologii społecznej. K_W02, K_W04, K_U01, 

K_U02, K_K02 

PSP_3 Scharakteryzować metody badań w obrębie dyscypliny 

psychologia społeczna. 

K_W04, K_U01, K_K02 

PSP_4 Analizować określone zjawiska i procesy w życiu różnych 

grup społecznym. 

K_W10, K_U03, K_U04, 

K_K03 

PSP_5 Rozpoznawać i analizować sytuacje konfliktowe w 

wybranych grupach społecznych. 

K_W10, K_U04, K_K03 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Psychologia społeczna 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_1 
Zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu psychologii 

społecznej 

PSP_1, PSP_2, PSP_3, PSP_4, 

PSP_5  

TK_2 Charakterystyka obszarów badawczych psychologii społecznej  PSP_1, PSP_2 
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TK_3 Charakterystyka metodologii badań w psychologii społecznej PSP_1, PSP_3 

TK_4 
Analiza sposobów w jaki ludzie postrzegają i rozumieją siebie 

nawzajem; sposobów, w jaki wywierają wpływ na siebie; 

sposobów, w jaki wchodzą w kontakt ze sobą. 

PSP_1, PSP_4, PSP_5 

5. Zalecana literatura 

L. Orban-Lembryk, Psychologia społeczna: podręcznik akademicki, Opole 2007 

B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002 

G. Le Bon, Psychologia tłumu, przeł. B. Kaprocki, Krzeszowice 2006 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. - Z materiałami można zapoznać się w bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej i 

Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.  

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Psychologia społeczna 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PSP_1 TK_1, TK_2, TK_3, TK_4 1, 2 1, 2 

PSP_2 TK_1, TK_2 1, 2 1, 2 

PSP_3 TK_1, TK_3 1, 2 1, 2 

PSP_4 TK_1, TK_4 1, 2 1, 2 

PSP_5 TK_1, TK_4 1, 2 1, 2 

 
Sposoby prowadzenia zajęć: 

1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną. 

2. Dyskusja z moderatorem/moderatorką (prowadzący/a) 

 

Metody oceniania: 

1. Dyskusja po zakończeniu każdego wykładu 

2. Egzamin końcowy 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady 30 - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  
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- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

15 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
55 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Techniki autoprezentacji 

2. Kod modułu kształcenia: TAT 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy (specjalność retoryka stosowana) 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia I stopnia 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: VI 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty, 15 h 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Kamil Wasilkiewicz, dr, kamil.wasilkiewicz@amu.edu.pl  

11. Język wykładowy: polski 

 

II Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

- zapoznanie uczestników zajęć z technikami autoprezentacji, 

- rozwój kompetencji miękkich (komunikatywności, kreatywności, odporności na stres, umiejętności 

pracy zespołowej, autoprezentacji), 

- kształtowanie warsztatu mówcy poprzez realizację zadań praktycznych. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Brak wymagań wstępnych. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia 

efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

TAT_01 scharakteryzować funkcje, rodzaje i techniki autoprezentacji, K_W02, K_W04, K_W05 

TAT_02 używać w praktyce poznanych technik autoprezentacji, K_U01, K_U02, K_U09 

TAT_03 
wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej, 
K_U01, K_U02, K_U09 

TAT_04 wymienić i omówić cechy dobrego mówcy, K_W02, K_W05 

TAT_05 zidentyfikować główne błędy popełniane w trakcie autoprezentacji, 
K_W02, K_W05, K_U01, 

K_U02, K_U09 

TAT_06 wykorzystać zdobytą wiedzę w celu poszerzania indywidualnych 

obszarów poznawczych, 
K_U16, K_K01, K_K03 

TAT_07 rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zarówno zawodowego, jak i 

osobistego. 
K_U16, K_K01, K_K03 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: techniki autoprezentacji 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Komunikacja werbalna w autoprezentacji TAT_03, TAT_05 

TK_02 Komunikacja niewerbalna w autoprezentacji TAT_03, TAT_05 
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TK_03 
Obronne techniki autoprezentacji (samoutrudnianie, wymówki, 

usprawiedliwienia, przeprosiny)  
TAT_01, TAT_02, TAT_05 

TK_04 

Asertywne techniki autoprezentacji (ingracjacja, autopromocja, 

zastraszanie, świecenie przykładem, pławienie się w cudzej 

chwale)  

TAT_01, TAT_02, TAT_05 

TK_05 

Cechy dobrego mówcy: pewność siebie, sposoby radzenia sobie 

ze stresem, umiejętność występowania  

w sytuacjach nagłych  

TAT_04, TAT_05, TAT_06, 

TAT_07 

5. Zalecana literatura 

Blein B., Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Warszawa 2010. 

Esposito J.E., Nigdy więcej tremy. Jak przełamać lęk przed wystąpieniami publicznymi, tłum. 

A. Kucharczyk-Barycza, K. Głowacki, Gliwice 2010. 

Leary M., Wywieranie wrażenia. Strategie autoprezentacji, tłum. A. i M. Kacmajor, Sopot 2017. 

Lewandowska-Tarasiuk E., Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 

2001. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:  

Brak możliwości wykorzystania b-learningu. 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Z materiałami do zajęć będzie można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM  

w Gnieźnie oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Treść niniejszego sylabusa będzie dostępna  

w serwisie USOSweb. 

III Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): techniki autoprezentacji 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 

osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

TAT_01 TK_03, TK_04 1, 2, 3 F, P  

TAT_02 TK_03, TK_04 1, 2, 3, 4 
F, P, realizacja zadania 

praktycznego  

TAT_03 TK_01, TK_02 1, 2, 3, 4 
F, P, realizacja zadania 

praktycznego  

TAT_04 TK_05 1, 2, 3 F, P 

TAT_05 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05 
1, 2, 3, 4 

F, P, realizacja zadania 

praktycznego  

TAT_06 TK_05 1, 2, 3, 4 
F, P, realizacja zadania 

praktycznego 

TAT_07 TK_05 1, 2, 3, 4 
F, P, realizacja zadania 

praktycznego  

 
1 - metody podające: wykład informacyjny, pogadanka 

2 - metody aktywizujące: dyskusja (w tym burza mózgów) 

3 - metody programowane: z użyciem komputera (prezentacja multimedialna) 

4 - metody praktyczne: warsztaty, metoda projektu 

 

F - oceny formujące 

P - oceny podsumowujące 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: techniki autoprezentacji 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady --- - wykłady --- 

- ćwiczenia  --- - ćwiczenia  --- 

- konwersatorium  --- - konwersatorium --- 

- seminarium --- - seminarium --- 

- lektorat --- - lektorat --- 

- warsztaty 15 - warsztaty --- 

- zajęcia terenowe --- - zajęcia terenowe --- 

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

- samodzielne studiowanie tematyki wykładów  --- - samodzielne studiowanie tematyki wykładów --- 

- samodzielne przygotowywanie się do zajęć 10 - samodzielne przygotowywanie się do zajęć --- 

- udział w konsultacjach 5 - udział w konsultacjach --- 

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury --- 

- przygotowanie projektu i dokumentacji 10 - przygotowanie projektu i dokumentacji --- 

- przygotowanie referatu w formie prezentacji 5 - przygotowanie referatu w formie prezentacji --- 

- przygotowanie pracy pisemnej --- - przygotowanie pracy pisemnej --- 

- zbieranie materiału --- - zbieranie materiału --- 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
5 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
--- 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN  

W SEMESTRZE 
60 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN  

W SEMESTRZE 
--- 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS --- 

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Translatorium językowe 

2. Kod modułu kształcenia: TJZ 

3. Rodzaj modułu kształcenia: kierunkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: pierwszy  

6. Rok studiów: trzeci 

7. Semestr: piąty 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty 30 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 6 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Beata Frydryczak, dr hab. prof. UAM, beataf@zielona-gora.home.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Praktyczne zapoznanie studentów z podstawami warsztatu tłumacza. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie zbliżonym do poziomu B2. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

TJZ_01 Student zna i potrafi określić podstawowe trudności 

towarzyszące przekładaniu tekstów pisanych różnego rodzaju 

(artystycznych, naukowych, użytkowych). 

K_U02, K_U04 

TJZ_02 Student posługuje się podstawową terminologią z zakresu 

translatologii w celu określenia problemów praktycznych w 

pracy tłumacza i w dyskusji służącej rozwiązaniu problemów 

profesjonalnych.  

K_U02, K_U04 

TJZ_03 Student potrafi poprawnie pod względem językowym i 

stylistycznym przekładać krótkie teksty pisane z języka 

angielskiego na język polski (poziom trudności tekstów 

języka angielskiego: B2) 

K_U06, K_U11, 

K_K03, K_K08 

TJZ_04 Student potrafi korygować i redagować przedłożony mu do 

korekty tekst tłumaczenia z języka obcego na język polski.  

K_U06, K_K03, K_K08 

TJZ_05 Student potrafi zaplanować długoterminowe działanie 

profesjonalne, skutecznie pracować w grupie, przyjmując w 

niej różne role, a także rozumie konieczność ustawicznego 

rozwoju zawodowego. 

K_U13, K_K01, 

K_K03, K_K05, K_K08 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Translatorium językowe  

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów kształcenia 

modułu  

TK_01 Ćwiczenia translacyjne TJZ_01, TJZ_02, TJZ_03, TJZ_05 

TK_02 Ćwiczenia redakcyjne TJZ_01, TJZ_02, TJZ_03, TJZ_05 

TK_03 
Ćwiczenia w zakresie korekty 

cudzego tekstu  
TJZ_02, TJZ_04, TJZ_05 
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5. Zalecana literatura 

Dzierżanowska H,, Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1988. 

Piotrowska M., Learning Translation – Learning the Impossible? A Course of Translation form English 

into Polish, Kraków 2001. 

Wawrzyniak Z., Praktyczne aspekty translacji literackiej na przykładzie języków niemieckiego i 

angielskiego, Warszawa 1991. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. - W bibliotece IKE UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Translatorium językowe  

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści 

kształcenia 

realizowanych w 

trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie założonych 

efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

TJZ_01 TK_01, TK_02 
Praca indywidualna oraz w grupach; 

dyskusja; peer-correction. 

Formacyjne, 

podsumowujące. 

TJZ_02 TK_01, TK_02, TK_03 
Praca indywidualna oraz w grupach; 

dyskusja; peer-correction. 

Formacyjne, 

podsumowujące. 

TJZ_03 TK_01, TK_02 
Praca indywidualna oraz w grupach; 

dyskusja; peer-correction. 

Formacyjne, 

podsumowujące. 

TJZ_04 TK_03 
Praca indywidualna oraz w grupach; 

dyskusja; peer-correction. 

Formacyjne, 

podsumowujące. 

TJZ_05 TK_01, TK_02, TK_03 
Praca indywidualna oraz w grupach; 

dyskusja; peer-correction. 

Formacyjne, 

podsumowujące. 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Translatorium językowe  

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
40 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  
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- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
75 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

15 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
160 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 6 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Krajobraz lednicki 

2. Kod modułu kształcenia: PF2 

3. Rodzaj modułu kształcenia:  

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

6. Rok studiów: 3 

7. Semestr: 6 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia 15 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Beata Frydryczak, porf UAM, dr hab., beataf@zg.home.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Zapoznanie z regionalnym dziedzictwem kulturowym i sposobami jego badań. Wprowadzenie w 

badania archiwalne i dokumentacyjne zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego.  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF2_1. Na przykładzie krajobrazu lednickiego zastosować i omówić 

zasady badań regionalnych, ochrony dziedzictwa kulturowego, 

turystyki kulturowej   

K_W07, K_W08, K_U04, 

K_U05,  

PF2_2. Omówić krajobraz regionalny (lednicki) z perspektywy 

historycznej   

K_W07, K_W08, K_U03, 

K_U04, K_U05, 

PF2_3. Przygotować projekt warsztatów obejmujący problematykę 

historii i współczesności określonego regionu 

K_W02, K_W08, K_U03, 

K_U04, K_U05, K_U10, 

K_K03, K_K07 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Krajobraz lednicki 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01  
Koncepcje badań regionalnych, ochrony dziedzictwa kulturowego 

oraz turystyki kulturowej   
PF2_1. 

TK_02  
Krajobraz regionalny (lednicki) jako mikrohistoria : lokalność i 

regionalność jako wartość 
PF2_1, PF2_2,  

TK_03 
Metodologie i rodzaje badań na rzecz rozwoju kultur lokalnych i 

ugruntowania wspólnot lokalnych 
PF2_3 

 

5. Zalecana literatura 

„Studia Lednickie” tomy I- XIII 

„Krajobrazy regionu” (praca zbiorowa) Łódź 2017 

Chojnacka M., Raszka B., Lednicki Park Krajobrazowy, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2007. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 
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III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Krajobraz lednicki 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

1 TK_01; TK_2 konwersatorium  F,P 

2 TK_01; TK_02;  konwersatorium F,P 

3 TK_03 TK_04 konwersatorium  F,P 

4 TK_03; TK_04;  konwersatorium  F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Krajobraz lednicki 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
10 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 5 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  
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3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Opowieści z pomorza 

2. Kod modułu kształcenia:PF2 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia I stopnia 

6. Rok studiów: 3 

7. Semestr: 6 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:ćwiczenia, 15h 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Piotr Oleksy, doktor, p.oleksy@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z niematerialnym dziedzictwem kulturowym Pomorza 

Zachodniego oraz skłonienie ich do krytycznej refleksji nad miejscem terenów przyłączonych do 

Polski po 1945 r. w pamięci historycznej w naszym kraju. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu współczesnej historii Polski. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF2_01 Zna i rozumie procesy polityczne, które wpłynęły na charakter 

społeczności mieszkańców Pomorza Zachodniego po 1945 r. 

K_W07; K_W08; K_W09; 

K_U03; K_U04; K_U05; 

K_K02; K_K06; K_K09; 

PF2_02 Zna i rozumie kulturowe znaczenie określenia „polski Dziki 

Zachód”. 

K_W07; K_W08; K_W09; 

K_U03; K_U04; K_U05; 

K_K02; K_K06; K_K09; 

PF2_03 Potrafi wyjaśnić zjawiska relacji międzyetnicznych i 

międzykulturowych w środowisku osadników na przykładzie 

Pomorza Zachodniego po 1945 r. 

K_W07; K_W08; K_W09; 

K_U03; K_U04; K_U05; 

K_K02; K_K06; K_K09; 

PF2_04 Zna i rozumie wieloaspektowość relacji polsko-niemieckich na 

Pomorzu Zachodnim po 1945 r. 

K_W07; K_W08; K_W09; 

K_U03; K_U04; K_U05; 

K_K02; K_K06; K_K09; 

PF2_05 Potrafi wyjaśnic znaczenie pracy, gospodarki i codziennej 

rzeczywistości w procesie integracji społecznej. 

K_W07; K_W08; K_W09; 

K_U03; K_U04; K_U05; 

K_K02; K_K06; K_K09; 

PF2_06 Zna i rozumie fenomen sentymentalizmu kresowego na ziemiach 

zachodnich. 

K_W07; K_W08; K_W09; 

K_U03; K_U04; K_U05; 

K_K02; K_K06; K_K09; 

PF2_07 Zna i rozumie przyczyny kierunku przemian w krajobrazie 

kulturowym Pomorza Zachodniego po 1945 r. 

K_W07; K_W08; K_W09; 

K_U03; K_U04; K_U05; 

K_K02; K_K06; K_K09; 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Opowieści z pomorza 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  
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TK_01 
Osadnictwo na „ziemiach odzyskanych” – aspekt polityczny, 

społeczny i kulturowy. 
PF2_01; PF2_02; PF2_06 

TK_02 Szaber – problemy społeczne i szansa na bogactwo. PF2_02; PF2_06 

TK_03 
Znaczenie rybołówstwa dla integracji mieszkańców Pomorza 

Zachodniego po 1945 r. 
PF2_03; PF2_05; 

TK_04 
Poznaniacy, Warszawiacy, „zabugowcy”, Niemcy, „ruscy”, 

„autochtoni” – trudne relacje w trudnej rzeczywistości. 
PF2_03; PF2_04; PF2_05; 

TK_05 
„Prawo i pięść” – problem bezprawia oraz władzy absolutnej 

żołnierzy radzieckich. 
PF2_01; PF2_02; PF2_03; 

TK_06 Poczucie utraty ojcowizny wśród osadników. PF2_06; PF2_07 

TK_07 Osadnicy wobec poniemieckich dóbr i infrastruktury. PF2_01; PF2_06; PF2_07 

5. Zalecana literatura 

Halicka B.,Polski dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodorza, Universitas 

2015; 

Nowe życie Kresowiaków na Ziemiach Zachodnich. Nadzieje i niemoc wobec władzy ludowej, red. A. 

Knyt, Dom Wyd. PWN 2017. 

Pomerania ethnica. Mniejszości etniczne i narodowe na Pomorzu Zachodnim, red. M. Giedrojć, J. 

Mieczkowski. 

Wuttke B. Homunculus z Tryptyku, Poznań 1980. 

Pomorze Zachodnie w dokumentach. 1945, red. K. Kozłowski, K. Muszyńska, M. Stelmach, Szczecin 

1985. 

P. Oleksy, Zasiedlanie atlantydy, Wyspy, 2017/1. 

Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regionie zachodnipomorskim po 1945 r., red. B. Matławski, K. 

Piasecki, Szczecin 2014. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: Materiały i instrukcje będa przekazywane w ramach zajęć. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Opowieści z pomorza 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF2_01 TK_01; TK_05; TK_07; 
Wykład konwerstoryjny, dyskusja 

nad tekstem. 
F P 

PF2_02 TK_01; TK_02; TK_05; 
Wykład konwerstoryjny, dyskusja 

nad tekstem. 
F P 

PF2_03 TK_03; TK_04; TK_05; 
Wykład konwerstoryjny, dyskusja 

nad tekstem. 
F P 

PF2_04 TK_03; TK_4; TK_05; 
Wykład konwerstoryjny, dyskusja 

nad tekstem. 
F P 

PF2_05 TK_03; TK_04; 
Wykład konwerstoryjny, dyskusja 

nad tekstem. 
F P 

PF2_06 
TK_01; TK_02; TK_06; 

TK_07; 

Wykład konwerstoryjny, dyskusja 

nad tekstem. 
F P 

PF2_07 TK_06; TK_07; 
Wykład konwerstoryjny, dyskusja 

nad tekstem. 
F P 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Opowieści z pomorza 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
15 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Kultura iberyjska  

2. Kod modułu kształcenia: PF5 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska  

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: III  

7. Semestr: V (zimowy) 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15 godz., ćwiczenia  

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk; felipe79@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski  

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w wybrane zagadnienia związane z kulturą iberyjską. W 

trakcie poszczególnych zajęć student zapozna się z historyczną i kulturową specyfiką państw i 

regionów znajdujących się na Półwyspie Iberyjskim (Hiszpania- Kastylia, Aragonia, Katalonia, Kraj 

Basków, Andaluzja; Portugalia - Porto, Lizbona, etc.). Zajęcia będą miały na celu ukazanie tego co 

wspólne, uniwersalne i jednoczące oraz tego co specyficzne, regionalne i różnicujące w kulturze 

iberyjskiej. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii powszechnej a także przejawiać 

zainteresowanie historią i kulturą Hiszpanii. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF5_01 rozumieć i wyjaśniać kwestie terminologiczne związane z 

iberyjskim obszarem kulturowym 

K_W02  K_U01 K_K02 

K_K06 

PF5_02 interpretować teksty kultury odnoszące się do tematyki 

iberyjskiej 

K_W08 K_W09 K_U03 

K_U06  K_U07  K_U08 

K_U09  K_K02 K_K06 

PF5_03 omawiać i charakteryzować specyfikę kulturową 

poszczególnych regionów Hiszpanii  (Kastylia, Aragonia, 

Katalonia, Kraj Basków, Andaluzja) i Portugalii (Porto, 

Lizbona) 

K_W07 K_W08 K_W09 

K_U07 K_U08 K_U09 K_K02 

K_K06 

PF5_04 charakteryzować partykularne i uniwersalne elementy składające 

się na kulturę iberyjską  

K_W07 K_W08 

K_W09K_U07 K_U08 K_U09  

K_K02 K_K06 

PF5_05 formułować pytania i problemy badawcze związane z 

historyczną i kulturową specyfiką kultury iberyjskiej mającą 

swoje reminiscencje w świecie współczesnym  

K_W07 K_W08 K_W09  

K_U03 K_U06  K_U07  

K_U09 K_K01 K_K02 K_K06 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Kultura iberyjska 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Kultura czy kultury Półwyspu Iberyjskiego?  Wprowadzenie w 

problematykę 
PF5_01 

mailto:felipe79@amu.edu.pl


2 
 

TK_02 El hecho diferencial i specyfika kultury katalońskiej 
PF5_01 PF5_02 PF5_03 

PF5_04 PF5_05  

TK_03 
Byk w kulturze iberyjskiej (corrida de toros, correbous, encierro 

i in.)   

PF5_01 PF5_02  PF5_03 

PF5_04 PF5_05 

TK_04 
Piłka nożna na Półwyspie Iberyjskim jako element spajający i 

różnicujący 

PF5_02  PF5_03 PF5_04 

PF5_05 

TK_05  Wokół problemu kastylizacji Hiszpanii  
PF5_01 PF5_02  PF5_03 

PF5_04 PF5_05 

5. Zalecana literatura 
Literatura podstawowa: 

F. Kubiaczyk, Historia, pamięć i nacjonalizm po katalońsku, Studia Europaea Gnesnensia 12/2015, s. 211-243. 

Tekst dostępny on line: http://steurgn.pl/steurgn-122015.html 

F. Kubiaczyk, Good bye Spain? Blaski i cienie katalońskiego nacjonalizmu niepodległościowego, [w:] 

Europejskie stosunki narodowościowe. Aspekty duchowe i materialne, pod red. Bernadetty Nitschke, Zielona 

Góra 2010, s. 93-101. 

M. Ziółkowska-Kuflińska, Otwarta arena. Spór o corridę de toros w Hiszpanii. Perspektywa socjologiczno-

antropologiczna, Poznań 2016. 

M. Leiris, Lustro tauromachii, Gdańsk 1999. 

F. Kubiaczyk, Rasizm: otwarta rana (post)kolonialna. Exemplapiłkarskie, Studia Europaea Gnesnensia, 10/2014, 

Poznań-Gniezno 2014, s. 195-231. Tekst dostępny on line: http://steurgn.pl/steurgn-102014.html 

J. Burns, Barça. Życie, pasja, ludzie, Kraków 2016. 

A. Relaño, Barça vs. Real. Wrogowie, którzy nie mogą bez siebie żyć, Kraków 2015. 

R. Fitzpatrick, El Clásico, FC Barcelona kontra Real Madryt, Wrocław 2012. 

M. Myśliwiec, Katalonia na drodze do niepodległości?,  Bytom 2006. 

M. Bernatowicz, Hiszpania. Fiesta dobra na wszystko, Kraków 2017.  

 

Literatura pomocnicza:  

T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław 1998. 

M. Tuñon de Lara, J. Valdeón Baruque, A. Domínguez Ortiz, Historia Hiszpanii, Kraków 2007.  

E. Martinez Ruiz, Zarys dziejów Hiszpanii nowożytnej (od końca XV wieku do 1808 roku), Poznań 2003. 

S. Barton, Historia Hiszpanii, Warszawa 2011. 

A.H. de Oliveira Marques, Historia Portugalii, t. 1 i 2, Warszawa 1987.  

T. Wituch, Historia Portugalii w XX w., Pułtusk 2000.  

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: Z materiałami do zajęć można się zapoznać w bibliotece Instytutu Kultury 

Europejskiej UAM, Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, bibliotekach wydziałowych oraz w 

teczce przygotowanej przez prowadzącego.  

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Kultura iberyjska 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

KIB_01 
TK_01 TK_02 TK_03 

TK_05 
1 

formująca, 

podsumowująca 

KIB_02 
TK_02 TK_03 TK_04  

TK_05 
1,2 

formująca, 

podsumowująca  

KIB_03 
TK_02 TK_03 TK_04  

TK_05 
1,2 

formująca, 

podsumowująca 

KIB_04 
TK_02 TK_03 TK_04  

TK_05 
1,2 

formująca, 

podsumowująca 

KIB_05  
TK_02 TK_03 TK_04  

TK_05 
1,2 

formująca, 

podsumowująca 

http://steurgn.pl/steurgn-122015.html
http://steurgn.pl/steurgn-102014.html
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Legenda: 

1 – ćwiczenia połączone z interpretacją tekstów historyczno-kulturowych  

2 – ćwiczenia połączone  z referatem i prezentacją przygotowanymi przez studentów oraz dyskusją 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Kultura iberyjska 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
10 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
10 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

10 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
55 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 
przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Tożsamość regionalna 

2. Kod modułu kształcenia: PF5 

3. Rodzaj modułu kształcenia: moduł przedmiotów fakultatywnych (regiony Europy) 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: V 

8. Rodzaj zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 15 h 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Kamil Wasilkiewicz, dr, kamil.wasilkiewicz@amu.edu.pl  

11.  Język wykładowy: polski 

 

II Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na problem tożsamości regionalnej na przykładzie Wielkopolski i ziemi 

lubuskiej.   
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Brak wymagań wstępnych. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia 

efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF5_01 omówić czynniki wpływające na kształtowanie się tożsamości 

regionalnej, 

K_W07, K_W09, K_U03, 

K_U05 

PF5_02 odróżnić tożsamość regionalną od tożsamości etnicznej i narodowej,  K_W07, K_W09, K_U03 

PF5_03 wskazać przykłady społeczności regionalnych  

w Polsce,  

K_W07, K_W09, K_U03 

PF5_04 prowadzić dyskusję na temat poznanych zagadnień, faktów oraz 

procesów, swoje poglądy potrafi wyrazić w formie ustnej i pisemnej, K_U07, K_U08, K_U10 

PF5_05 wykazuje się krytyką wobec przyswajanej wiedzy 

i opinii, które poznaje,  K_K02 

PF5_06 jest gotowy do ciągłego rozwoju, zdobytą wiedzę potrafi 

wykorzystywać w celu poszerzania własnych horyzontów 

poznawczych. 

K_U16, K_K01 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Tożsamość regionalna 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Czynniki kształtujące tożsamość regionalną  
PF5_01, PF5_04, PF5_05, 

PF5_06 

TK_02 
Tożsamość regionalna a tożsamość etniczna 

i narodowa 

PF5_02, PF5_04, PF5_05, 

PF5_06 

TK_03 Wielkopolanie jako przykład społeczności regionalnej 
PF5_03, PF5_04, PF5_05, 

PF5_06 

TK_04 
Ziemia lubuska w procesie kształtowania się tożsamości 

regionalnej  
PF5_04, PF5_05, PF5_06 
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5. Zalecana literatura 

 Brencz A., Wielkopolska jako region etnograficzny, Poznań 1996. 

 Cichocki P., Jaka jest tożsamość wielkopolska?, „Przegląd Zachodni”, 2012, nr 1 (342), s. 87-99. 

 Nijakowski L. (red.), Etniczność, pamięć, asymilacja. Wokół problemów zachowania tożsamości 

mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Warszawa 2009. 

 Nodzyński T., Tureczek M., Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu  

w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, Zielona Góra-Gorzów Wlkp. 2015. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: Nie przewiduje się 

możliwości wykorzystania b-learningu  

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: Z materiałami do zajęć będzie można zapoznać się w Bibliotece Instytutu 

Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Treść 

niniejszego sylabusa będzie dostępna w serwisie USOSweb. 

III Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Tożsamość regionalna 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF5_01 TK_01 1, 2, 3, 4 F, P 

PF5_02 TK_02 1, 2, 3, 4 F, P 

PF5_03 TK_03 1, 2, 3, 4 F, P 

PF5_04 TK_01, TK_02, TK_03, TK_04 2 F, P 

PF5_05 TK_01, TK_02, TK_03, TK_04 1, 2 F, P 

PF5_06 TK_01, TK_02, TK_03, TK_04 1, 2, 3, 4  

 
1 - metody podające: wykład informacyjny, pogadanka 

2 - metody aktywizujące: dyskusja (w tym burza mózgów) 

3 - metody eksponujące: film 

4 - metody programowane: z użyciem komputera (prezentacja multimedialna) 

 
F - oceny formujące 

P - oceny podsumowujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Tożsamość regionalna 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady --- - wykłady --- 

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia  --- 

- konwersatorium  --- - konwersatorium --- 
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- seminarium --- - seminarium --- 

- lektorat --- - lektorat --- 

- warsztaty   --- - warsztaty  --- 

- zajęcia terenowe --- - zajęcia terenowe --- 

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

- samodzielne studiowanie tematyki wykładów  --- - samodzielne studiowanie tematyki wykładów --- 

- samodzielne przygotowywanie się do zajęć 5 - samodzielne przygotowywanie się do zajęć --- 

- czytanie wskazanej literatury 5 - czytanie wskazanej literatury --- 

- przygotowanie projektu i dokumentacji --- - przygotowanie projektu i dokumentacji --- 

- przygotowanie referatu w formie prezentacji --- - przygotowanie referatu w formie prezentacji --- 

- przygotowanie pracy pisemnej --- - przygotowanie pracy pisemnej --- 

- zbieranie materiału --- - zbieranie materiału --- 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i udział 

w egzaminie/zaliczeniu 
5 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i udział 

w egzaminie/zaliczeniu 
--- 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE 30 ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE --- 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS --- 

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych 

w programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych  

w programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Chasydzi w europejskiej przestrzeni publicznej 

2. Kod modułu kształcenia: PF5 

3. Rodzaj modułu kształcenia: zajęcia fakultatywne 

4. Kierunek studiów: Komunikacja Europejska 

5. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia (licencjackie) 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: V 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 15h 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: dr hab. Katarzyna Anna Kornacka-Sareło, kat.kor@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 
 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

 Celem zajęć będzie przekazanie podstawowych informacji na temat współczesnych wspólnot 

chasydzkich, których przedstawiciele stosunkowo często pojawiają się w europejskiej przestrzeni 

publicznej, pielgrzymując do grobów cadyków – charyzmatycznych założycieli poszczególnych 

„dworów” chasydzkich. Obecność chasydów bywa niekiedy przyczyną poważnych konfliktów ze 

społecznościami lokalnymi, szczególnie w Europie Wschodniej, przede wszystkim ze względu na 

tradycyjnie już nasilony w tych regionach antysemityzm oraz brak znajomości kultury duchowej 

chasydów, określanych jako „polscy”.  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują): Nie obowiązują.  

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów: 

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF5_01 Potrafi wyjaśnić genezę chasydyzmu (nurtu mistycznego w 

ramach judaizmu), którą była filozofia kabalistyczna w wersji 

luriańskiej (safedzkiej). 

K_W07; K_U03; K_U04; 

K_K01 

PF5_02 Potrafi wymienić nazwiska najbardziej znanych myślicieli 

chasydzkich oraz zna ich założenia etyczne, szczególnie zaś 

rozumie znaczenie koncepcji cimcum, szewirat ha-kelim, 

postulatu tikkun ha-olam – ludzkich działań, podejmowanych 

przez wzgląd na konieczność „naprawy świata”: uświęcania 

zła i przekształcania go w dobro.  

K_W03;K_W07;K_U04; 

K_U05; K_K02; 

PF5_03 Rozumie znaczenie pielgrzymowania do grobów cadyków, 

uznawanych przez chasydów za „świętych”, łączących 

wymiar ziemski z wymiarem metafizycznym rzeczywistości. 

K_W03;K_W07; K_U03; 

K_U05; K_K04; K_K06 

PF5_04 Potrafi okazać zrozumienie i szacunek wobec odrębności 

religijnej i kulturowej chasydów oraz wyznawców różnych 

religii. 

K_W09; K_U05; 

K_U08; K_K02; K_K06; 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Chasydzi w europejskiej przestrzeni publicznej 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  
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TK_1 
Kabała safedzka i jej główni przedstawiciele: Mojżesz 

Kordowero, Izaak Luria, Chaim Vital.  
PF5_01, PF5_02 

TK_2 Geneza oraz historia chasydyzmu polskiego.  PF5_01, PF5_02 

TK_3 

Idea „cadykizmu”, uzasadniająca pielgrzymowanie chasydów 

różnych odłamów (Chabad Lubawicz, Satmar chasidim, 

„martwi chasydzi”) do grobów najbardziej znaczących 

cadyków, a zatem pielgrzymowanie, między innymi, do 

Lublina, Kocka, Leżajska, Bobowej, Berdyczowa, Humania.  

PF5_03, PF5_04 

TK_4 
Stosunek lokalnych społeczności i turystów do chasydów 

pielgrzymujących do grobów cadyków. 
PF5_03, PF5_04 

 

5. Zalecana literatura: 

 M. Buber, Droga człowieka według nauczania chasydów, przeł. G. Zlatkes, Wydawnictwo 

Cyklady, Warszawa 2004. 

 J. Doktór, Początki chasydyzmu polskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, Toruń 2017 (fragmenty). 

 R. Elior, Mistyczne źródła chasydyzmu, Austeria, Kraków 2009 (fragmenty). 

 M. Galas (red), Światło i słońce: Studia z dziejów chasydyzmu, Austeria, Kraków 2006 

(fragmenty).  

 K. Kornacka, Filozofia człowieka w myśli chasydów ziem polskich, „ΣΟΦΙΑ. Pismo 

 Filozofów Krajów Słowiańskich”, 13 (2013), ss.169-182. 

 K. Kornacka-Sareło, Wszystko Ty, Tylko Ty, jeden Ty. Dybuk Szymona An-skiego jako dramat 

filozoficzny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016 (fragmenty).  

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu: Nie przewiduje się. 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: Z materiałami do zajęć będzie się można zapoznać w bibliotece IKE. 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Chasydzi w europejskiej przestrzeni publicznej 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści 

kształcenia 

realizowanych 

w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia 

zajęć umożliwiające 

osiągnięcie założonych 

efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia osiągnięcia 

założonego efektu kształcenia 

PF5_01 TK_1, TK_2 

Elementy wykładu 

podawczego. 

Dyskusje. 

Ocena aktywności na zajęciach. 

Kolokwium ustne na koniec semestru 

PF5_02 TK_1, TK_2 
Elementy wykładu 

podawczego. Dyskusje. 

Ocena aktywności na zajęciach. 

Kolokwium ustne na koniec semestru 

PF5_03 TK_3, TK_4 

Prezentacje 

audiowizualne.  

Dyskusje. 

Ocena aktywności na zajęciach. 

Kolokwium ustne na koniec semestru 

PF5_03 TK_3, TK_4 

Prezentacje 

audiowizualne.  

Dyskusje. 

Ocena aktywności na zajęciach. 

Kolokwium ustne na koniec semestru 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Chasydzi w europejskiej przestrzeni publicznej 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
10 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 
5 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Tożsamość narodowa na Ukrainie 

2. Kod modułu kształcenia: PF5 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia I stopnia 

6. Rok studiów: 3 

7. Semestr: 5 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 15h 

9. Liczba punktów ECTS:  

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Orest Krasiwski, prof., dr hab., okras@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi procesami, kształtującymi 

współczesne narody Europy Wschodniej. Celem modułu jest zainteresowanie problematyką 

narodowo-etniczną  oraz dostrzeżenie przez studenta znaczenia przynależności narodowo-

etnicznej. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii powszechnej i geografii politycznej 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF5_01 Student posiada wiedzę z zakresu teorii narodu, grup etnicznych 

i tożsamości narodowej oraz potrafi wskazać specyficzne 

problemy  oraz przedmiotowe i metodologiczne powiązania z 

innymi dyscyplinami naukowymi 

K_W02, K_W07, K_W08 

 

PF5_02 Zna mechanizmy kształtowania tożsamości narodowej, w tym 

ukraińskiej, działania propagandy narodowej i funkcjonowania 

pamięci społecznej w środowisku ukraińskim, różne formy 

przejawy nacjonalizmu ukraińskiego, stereotypów narodowych i 

etnicznych, pojęcia mniejszości narodowej i etnicznej 

K_W02, K_W07, K_W08 

K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U07, K_U08 

K_K02, K_K03 

PF5_03 Posiada wiedzę z zakresu konsolidacji społeczeństwa jako 

podstawy powstania narodowości ukraińskiej 

K_W02, K_W07, K_W08 

K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U07, K_U08, K_K02, 

K_K03 

PF5_04 Posiada wiedzę z zakresu zróżnicowania narodowo-etnicznego 

tak w wymiarze  Europy Centralno-Wschodniej, jak i 

regionalno-lokalnym - ukraińskim 

K_W02, K_W07, K_W08 

K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U07, K_08 

K_K02, K_K03 

PF5_05 Posiada wiedzę o fenomenie tożsamości ukraińskiej, 

mechanizmach i czynnikach jej formowania 

K_W02, , K_W07, K_W08 

K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U07, K_08 

K_K02, K_K03 

PF5_06 Ma świadomość zagrożeń związanych z nacjonalizmem   K_W02, , K_W07, K_W08 

K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U07, K_08 

K_K02, K_K03 

PF5_07 Zapoznany jest z procesami tworzenia się oraz przemian 

etnicznych na Ukrainie, a także ze zjawiskami instrumentalnego 

K_W02, , K_W07, K_W08 

K_U03, K_U04, K_U05, 
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wykorzystywania tożsamości narodowej do osiągania różnych 

celów politycznych, ideologicznych i gospodarczych 

K_U07, K_08 

K_K02, K_K03 

PF5_08 Rozumie czym jest kryzys narodowej i etnicznej tożsamości, 

jego przyczyny, przejawy i możliwe konsekwencje 

K_W02, , K_W07, K_W08 

K_U03, K_U04, K_U05, 

K_U07, K_08 

K_K02, K_K03 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Tożsamość narodowa na Ukrainie 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Przedmiot, pojęcie narodowości, grup etnicznych, tożsamości 

narodowej Ukraińców 
PF5_01 

TK_02 Kształtowanie tożsamości narodowej ukraińskiej,  propaganda 

narodowa,  funkcjonowanie pamięci społecznej w środowisku 

ukraińskim,  

PF5_02 

TK_03 Nacjonalizm ukraiński – ideologia przeszłości  czy przyszłości? 

Stereotypy narodowy i etniczni Ukraińca, pojęcie mniejszości 

narodowej  

PF5_06 

PF5_02 

TK_04 
Konsolidacja społeczeństwa, powstanie narodowości ukraińskiej. 

Fenomen tożsamości ukraińskiej 

PF5_03 

PF5_08 

PF5_05 

TK_05 
Państwo narodowe, struktura narodowo-etniczna Ukrainy. 

Nacjonalizmy i separatyzmy.  

PF5_04 

 PF5_07 

 

TK_06 Tożsamość ukraińska a globalizacja. Globalizacja a tożsamość  PF5_08 

TK_07 Rozwój narodowej i etnicznej tożsamości Ukraińskiej, problemy, 

przyczyny, konsekwencje w XXI st. 
PF5_08 

5. Zalecana literatura 
Babiński G. Metodologia rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych, Kraków, 2006. 

Brubaker R. Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa, 2010. 

Billig Michael, Nacjonalizm. Wydawnictwo „Znak”, Kraków, 2008. 

Łodziński S., Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, 

Warszawa, 2005. 

Znaniecki F., Współczesne narody, PWN, Warszawa, 1990. 

Devies N. Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków, 2003. 

Historia Europy, pod red, Antoniego Mączka,  Wrocław, 2006. 

Jędraszczyk K., Krasiwski O., Bezludny O., et. al. „Społeczeństwo i kultura Ukrainy. Ćwierćwiecze przemian 

(1991-2016)”, Studia Europea Gnesnensia 2016. 

Kuśnierz R., Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929–1933), Toruń 2005. 

Kuzio T., Ukraine. State and NationBuilding, London: Routledge, 1998.   

Mańczak W. Praojczyzna Słowian, Wrocław,  1981. 

Meyer, Н. Mitteleuropa in German Thought and Action, 1815–1945, The Hague, 1955.  Dostępny w internecie : 

http://archive.segodnya. ua/pdf/11_208/110920_ SEG _KIE_07.pdf . 

Jedlicki J. Nacjonalizm, patriotyzm i inicjacja kulturowa, „Znak”, R. XLIX, 1997, nr 3. 

 Narodziny tożsamości  narodowej Ukrainy. Dostępny w internecie: http://www.nowastrategia.org.pl/narodziny-

tozsamosci-narodowej-ukrainy/ 

Вілсон Е., Українці: несподівана нація, Київ Вид.: „К.І.С.”, 2004.   

Ідентичність громадян України: Спільне і відмінне [В:] Національна безпека і оборона, 2006,  № 7, 

електронний ресурс, режим доступу : http://ratinggroup. com.ua/products/politic/data/entry/13938/. 

Іваць, О. М. Методологічні проблеми етнонаціональної ідентифікації, [В:]  Віче, 2007, № 14.   

Середа, В. Регіональні виміри українського соціуму: історичне минуле і національні ідентичності, [B:] 

Агора. Україна – регіональний вимір, 2006, вип. № 3,  Київ: Стілос. [Електронний ресурс], режим доступу : 

http:// www.niss.gov. ua/ articles/236/ 28.  

 

http://www.nowastrategia.org.pl/narodziny-tozsamosci-narodowej-ukrainy/
http://www.nowastrategia.org.pl/narodziny-tozsamosci-narodowej-ukrainy/
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6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Tożsamość narodowa na Ukrainie 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF5_01 TK_01 1,2,4 F P 

PF5_02 TK_02, TK_03 1,2,4, 5 F P 

PF5_03 TK_04 3, 1,2,4, 5 F P 

PF5_04 TK_05 1,2,4, 5 F P 

PF5_05 TK_04 1,2,4, 5 F P 

PF5_06 TK_03 1,2,4, 5 F P 

PF5_07 TK_05 1,2,4 F P 

PF5_08 TK_04, TK_06, TK_07 1,2,4 F P 

 
1 prezentacja  2. praca z tekstem źródłowym  3. analiza prasy  4. dyskusja  5. praca w grupach 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Tożsamość narodowa na Ukrainie  

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  
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- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS  Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Ludy regionu bałtyckiego 

2. Kod modułu kształcenia: PF5 

3. Rodzaj modułu kształcenia: moduł przedmiotów fakultatywnych 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: pierwszy  

6. Rok studiów: trzeci 

7. Semestr: piąty 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia 15 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Katarzyna Szewczyk-Haake, dr, haaczyk@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Zapoznanie studentów z kulturową, historyczną, etniczną specyfiką regionu Morza 

Bałtyckiego, a także istotnymi aspektami kultury tego regionu oraz jego dziejów.   

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) - Nie dotyczy. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

PF5_1 Zdefiniować i poprawie używać pojęcia „regionu” w jego 

interdyscyplinarnym ujęciu, w szczególności potrafi wyjaśnić, 

dlaczego zlewisko Morza Bałtyckiego może być ujmowane w 

tych kategoriach.  

K_W08, K_W03, K_W02 

PF5_2 Wskazać na kulturową specyfikę regionu Morza Bałtyckiego. K_U05, K_U03, K_K06 

PF5_3 Omówić etniczne i językowe zróżnicowanie w RMB, wskazać 

zagrożenia dla tego zróżnicowania oraz sposoby 

przeciwdziałania owym zagrożeniom. 

K_U03, K_K06, K_K09 

PF5_4 Omówić w podstawowych zarysach historię regionu (do 

współczesności), wskazując na wpływ dziedzictwa 

historycznego na współczesną kulturę. 

K_U08, K_U05, K_U03, 

K_K06, K_W09 

PF5_5 Omówić klimatyczne i geograficzne zróżnicowanie RMB i jego 

związki z kulturą regionu.  

K_U03, K_W08, K_W09 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Ludy regionu bałtyckiego 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_1 
Pojęcie regionu w różnych naukach. Zlewisko Morza Bałtyckiego 

jako region. 
PF5_1, PF5_5 

TK_2 Etniczne i językowe zróżnicowanie RMB. PF5_2, PF5_3, PF5_4 

TK_3 
Kultury/a RMB. Polityka kulturalna krajów RMB i ich kulturowa 

współpraca. 

PF5_2, PF5_3, PF5_4, 

PF5_5 

TK_4 Historia RMB. PF5_2, PF5_4 
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5. Zalecana literatura 

             W. Maciejewski (ed.) Peoples of the Baltic, Poznań 2000. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Materiały dostępne w bibliotece IKE UAM oraz on-line na stronie internetowej Baltic 

University Program (www.balticuniv.uu.se) 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Ludy regionu bałtyckiego 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

PF5_1 TK_1 
Elementy wykładu, dyskusja, 

prezentacja.  

Formujące i 

podsumowujące  

PF5_2 TK_2, TK_3, TK_4 
Elementy wykładu, dyskusja, 

prezentacja. 

Formujące i 

podsumowujące 

PF5_3 TK_2 TK_3 
Elementy wykładu, dyskusja, 

prezentacja. 

Formujące i 

podsumowujące 

PF5_4 TK_2, TK_3, TK_4 
Elementy wykładu, dyskusja, 

prezentacja. 

Formujące i 

podsumowujące 

PF5_5 TK_3 
Elementy wykładu, dyskusja, 

prezentacja. 

Formujące i 

podsumowujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Ludy regionu bałtyckiego 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 12 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  
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- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

3 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
30 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 1 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu: Regiony -  Niemcy  

2. Kod modułu kształcenia: NIE 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska  

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: III  

7. Semestr: 5 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:ćwiczenia, 15h. 

9. Liczba punktów ECTS: 1 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia: Maria Tomczak, dr hab. Prof. UAM, mtomczak@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy polski  

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia:  

Zapoznanie studentów z historią Niemiec i kultury niemieckiej  w XIX i XX w.  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują): ogólna wiedza o historii Europy.  

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów  

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 

kształcenia  dla kierunku 

studiów 

NIE_01  Poprawnie posługiwać się terminologią z zakresu 

historii i historii kultury 

K_W01, K_U01 

NIE_02 Zrozumieć proces budowy narodu trwający w 

Niemczech od początku XIX w.  

K_W09, K_U03 

NIE_03 Samodzielnie opisać procesy modernizacyjne, ich 

przyczyny i skutki 

K_W08, K_U04 

NIE_04 Swobodnie poruszać się w problematyce dotyczącej 

niemieckiej kultury 

K_W07, K_U05 

NIE_05 Rozumieć i komentować zjawiska polityczne i 

kulturowe zachodzące we współczesnych Niemczech 

K_U07, K_K02 

 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Regiony - Niemcy 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  Kształtowanie się nowoczesnego narodu niemieckiego  
NIE_01, NIE_02, NIE_03, 

NIE_04 

TK_02  Modernizacja Niemiec w XIX w. i jej skutki  NIE_01, NIE_03, NIE_04 

TK_03 Niechciana demokracja weimarska  NIE_02, NIE_03, NIE_04 

TK_04 III Rzesza  
NIE_01, NIE_02, NIE_03, 

NIE_04 

TK_05 Niemcy podzielone politycznie i kulturowo NIE_02, NIE_03, NIE_04 

TK_06 Po zjednoczeniu  
NIE_02, NIE_03, NIE_04, 

NIE_05 
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5. Zalecana literatura: 

Elias N., Rozważania o Niemcach, Poznań 1996.  

Karolak Cz., Kunicki W., Orłowski H., Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2006.  

Krasuski J., Historia Niemiec, Wrocław 1998.  

Tomczak M., Duch i władza. Intelektualiści podzielonych Niemiec wobec państwa i narodu, Poznań 

1996;  

M. Tomczak, Kultura niemiecka, w: M. Tomczak, G. Gajewska (red.), Zachodnioeuropejska mozaika 

kulturowa (1848-2010), Gniezno 2015, ss. 17-52. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu – nie dotyczy 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. - Z materiałami można zapoznać się w bibliotece Instytutu Kultury 

Europejskiej UAM i bibliotece Instytutu Zachodniego w Poznaniu 

 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Regiony - Niemcy 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

NIE_01 TK_01, TK_02, TK_04 1, 2 F, P 

NIE_02 
TK_01, TK_03, TK_04, 

TK_05, TK_06 
1, 2 F, P 

NIE_03 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06 
1, 2 F, P 

NIE_04 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06 
1, 2 F, P 

NIE_05 TK_06 1, 2 F, P 

 
1 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją ze studentami 

2 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną autorstwa studentów i dyskusja 

2. Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Regiony - Niemcy 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  15 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 



3 

 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 5 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału  - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

5 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
25 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 2 Punkty ECTS  

 

Kryteria oceniania:  

 

5.0 - Student osiąga pożądane EK w stopniu wysokim, uczestniczy aktywnie w zajęciach, 

wykazuje się znajomością omówionych zagadnień, potrafi samodzielnie analizować zjawiska i 

procesy.  

4.0 - Student osiąga pożądane EK w stopniu średnim, uczestniczy aktywnie w zajęciach, 

wykazuje znajomość większości omówionych zagadnień.   

3.0 -  Student  osiąga pożądane EK w stopniu minimalnym, nie uczestniczy aktywnie w 

zajęciach, wykazuje się znajomością tylko części omówionych zagadnień.  

2.0 - Student nie osiąga pożądanych EK, nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, nie wykazuje 

znajomości omówionych zagadnień.         
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Tutorial – Interdyscyplinarne badania historyczne 

2. Kod modułu kształcenia: TUT4 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: 5 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:30, wykłady 

9. Liczba punktów ECTS: 8 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Leszek Wetesko, prof. UAM dr hab., wetesko@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

Jest zapoznanie studentów z możliwościami poznawczymi, jakie dają w studiach 

humanistycznych (historia, historia sztuki, archeologii) badania interdyscyplinarne. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują): 

Podstawowa wiedza w zakresie historii i historii kultury w średniowieczu. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku studiów 

TUT4_01 ma wyobrażenie o warsztacie naukowym mediewisty 

historyka i historyka sztuki 

K_W01, K_W04, K_W07, 

K_W13, K_U01, K_U04, 

K_U05, K_U08, K_U09, K_K08 

TUT4_02 ma wiedzę na temat specyfiki studiówhistoryczno-

artystycznych w przypadku ograniczonego zasobu 

źródłowego 

K_W01, K_W04, K_W07, 

K_W13, K_U01, K_U04, 

K_U05, K_U08, K_U09, K_K08 

TUT4_03 zna zasób źródeł pisanych, artystycznych i 

archeologicznych do dziejów wczesnopiastowskiego 

państwa, potrafi korzystać z edycji źródeł pisanych 

dostępnych w bazach online oraz w publikacjach 

klasycznych 

K_W01, K_W04, K_W07, 

K_W13, K_U01, K_U04, 

K_U05, K_U08, K_U09, K_K08 

TUT4_04 zapoznał się z podstawami krytycznej analizy źródeł 

pisanych 

K_W01, K_W04, K_W07, 

K_W13, K_U01, K_U04, 

K_U05, K_U08, K_U09, K_K08 

TUT4_05 zapoznał się z podstawami krytycznej analizy źródeł 

artystycznych. 

K_W01, K_W04, K_W07, 

K_W13, K_U01, K_U04, 

K_U05, K_U08, K_U09, K_K08 

TUT4_06 zapoznał się z podstawami krytycznej analizy źródeł 

archeologicznych. 

 

TUT4_07 zna źródła do dziejów wczesnośredniowiecznej 

katedry gnieźnieńskiej, potrafi zaprezentować i 

krytycznie skomentować rekonstruowane przez 

historyków, archeologów i historyków sztuki modele 

poszczególnych faz rozwoju budowli 

K_W01, K_W04, K_W07, 

K_W13, K_U01, K_U04, 

K_U05, K_U08, K_U09, K_K08 

TUT4_08 zna źródła do dziejów średniowiecznej tzw. konfesji 

św. Wojciecha, potrafi zaprezentować i krytycznie 

K_W01, K_W04, K_W07, 

K_W13, K_U01, K_U04, 
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skomentować rekonstruowane przez mediewistów jej 

modele przestrzenne 

K_U05, K_U08, K_U09, K_K08 

TUT4_09 ma wiedzę na temat możliwości jakie daje 

wykorzystanie w badaniach historycznych analizy 

źródłowej i porównawczej 

K_W01, K_W04, K_W07, 

K_W13, K_U01, K_U04, 

K_U05, K_U08, K_U09, K_K08 

TUT4_10 zapoznał się z najnowszymi technikami badawczymi 

z obszaru nauk ścisłych, które do swych badań może 

zastosować mediewista 

K_W01, K_W04, K_W07, 

K_W13, K_U01, K_U04, 

K_U05, K_U08, K_U09, K_K08 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Tutorial – Interdyscyplinarne badania historyczne 

Symbol 

treści 

kształcenia 

Opis treści kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia modułu  

TK_01 
Warsztat mediewisty (historyka i historyka 

sztuki) 

TUT4_01, TUT4_02, TUT4_03, TUT4_04, 

TUT4_05, TUT4_06, TUT4_07, TUT4_08, 

TUT4_09, TUT4_10 

TK_02 

Specyfika badań naukowych nad 

wczesnopiastowskim państwem, jego kulturą 

oraz relacjami z Cesarstwem i Stolicą 

Apostolską. 

TUT4_01, TUT4_02, TUT4_03, TUT4_04, 

TUT4_05, TUT4_06, TUT4_07, TUT4_08,  

TUT4_09, TUT4_10 

TK_03 

Źródła do badań nad wczesnopiastowskim 

państwem (tekstowe, artystyczne i 

archeologiczne). 

TUT4_01, TUT4_02, TUT4_03, TUT4_04, 

TUT4_05, TUT4_06, TUT4_07, TUT4_08,  

TUT4_09, TUT4_10 

TK_04 Krytyczna analiza źródeł pisanych. 

TUT4_01, TUT4_02, TUT4_03, TUT4_04, 

TUT4_05, TUT4_06, TUT4_07, TUT4_08,  

TUT4_09, TUT4_10 

TK_05 Krytyczna analiza źródeł artystycznych. 

TUT4_01, TUT4_02, TUT4_03, TUT4_04, 

TUT4_05, TUT4_06, TUT4_07, TUT4_08, 

TUT4_09, TUT4_10 

TK_06 Krytyczna analiza źródeł archeologicznych. 

TUT4_01, TUT4_02, TUT4_03, TUT4_04, 

TUT4_05, TUT4_06, TUT4_07, TUT4_08,  

TUT4_09, TUT4_10 

TK_07 
Wczesnośredniowieczna gnieźnieńska 

katedra jako problem badawczy. 

TUT4_01, TUT4_02, TUT4_03, TUT4_04, 

TUT4_05, TUT4_06, TUT4_07, TUT4_08,  

TUT4_09, TUT4_10 

TK_08 

Miejsce depozycji relikwii św. Wojciecha 

jako problem studiów historyka, archeologa i 

historyka sztuki. 

TUT4_01, TUT4_02, TUT4_03, TUT4_04, 

TUT4_05, TUT4_06, TUT4_07, TUT4_08,  

TUT4_09, TUT4_10 

TK_09 

Złoty krucyfiks fundacji Bolesława 

Chrobrego – jakie wnioski możemy wysnuć 

na podstawie jednego zdaniaz kroniki . 

TUT2_01, TUT2_02, TUT2_03, TUT2_04, 

TUT2_05, TUT2_06, TUT2_07, TUT2_08, 

TUT2_09, TUT2_10 

TK_10 
Współczesne technologie w służbie 

mediewisty. 

TUT2_01, TUT2_02, TUT2_03, TUT2_04, 

TUT2_05, TUT2_06, TUT2_07, TUT2_08, 

TUT2_09, TUT2_10 

5. Zalecana literatura: 
Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, red. J. Dobosz, Gniezno 2016 

L. Wetesko, Blask Słowa i złota, [w:] Evangelistarium – Codex Aureus Gnesnensis, red. M. Sołomieniuk, 

Kraków 2014 

L. Wetesko, Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie. Studia z dziejów kultury politycznej X i XI w., 

Poznań 2013 

L. Wetesko, Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do początku XIII 

wieku, Poznań 2009 

MonumentaGermaniaeHistorica 

MonumentaPoloniaeHistorica 
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6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: Z materiałami można zapoznać się w bibliotece IKE UAMoraz BU 

UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Tutorial – Interdyscyplinarne badania historyczne 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia 

zajęć umożliwiające 

osiągnięcie założonych 

efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

TUT2_01 

TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, 

TK_05, TK_06, TK_07, TK_08, 

TK_09, TK_10 

1 F, P 

TUT2_02 

TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, 

TK_05, TK_06, TK_07, TK_08, 

TK_09, TK_10 

1 F, P 

TUT2_03 

TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, 

TK_05, TK_06, TK_07, TK_08, 

TK_09, TK_10 

2 F, P 

TUT2_04 

TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, 

TK_05, TK_06, TK_07, TK_08, 

TK_09, TK_10 

3 F, P 

TUT2_05 

TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, 

TK_05, TK_06, TK_07, TK_08, 

TK_09, TK_10 

3 F, P 

TUT2_06 

TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, 

TK_05, TK_06, TK_07, TK_08, 

TK_09, TK_10 

3 F, P 

TUT2_07 

TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, 

TK_05, TK_06, TK_07, TK_08, 

TK_09, TK_10 

3 F, P 

TUT2_08 

TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, 

TK_05, TK_06, TK_07, TK_08, 

TK_09, TK_10 

3 F, P 

TUT2_09 

TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, 

TK_05, TK_06, TK_07, TK_08, 

TK_09, TK_10 

3 F, P 

TUT2_10 

TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, 

TK_05, TK_06, TK_07, TK_08, 

TK_09, TK_10 

3 F, P 

 

1 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją ze studentami 

2- Wykład połączony z prezentacją multimedialną autorstwa studentów i dyskusja 

3 – Konwersatorium w gronie pracowników naukowych i studentów 

F – oceny formujące 

P – oceny podsumowujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Tutorial – Interdyscyplinarne badania historyczne 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 30 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury     60 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej 40 - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału     60 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
  220 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS    8 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Tutorial – Interpretacja dzieła sztuki 

2. Kod modułu kształcenia: TUT1  

3. Rodzaj modułu kształcenia: Warsztaty  

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska  

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: 5 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty 15 

9. Liczba punktów ECTS: 4 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / prowadzących 

zajęcia: Artur Kamczycki, Dr hab. arthkam@interia.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Zapoznanie się z funkcjonującymi w dziedzinie badań nad kulturą wizualną i sztuką metodami 

interpretacji dzieł z uwzględnieniem zagadnień ikonologicznych, stylistycznych, semiologicznych i 

hermeneutycznych.  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów Komunikacja europejska 

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

TUT1_1 Zna podstawową terminologię niezbędną do interpretacji i 

analizy dzieł. 

K_W01; K_W05; K_U01; 

K_K01; K_K06; 

TUT1_2 Zna różnorodność metodologii w badaniach nad analizą i 

interpretacją dzieł 

K_W01; K_W03; K_U01; 

K_U02; K_K01; K_K06;  

 

TUT1_3 Potrafi konstruktywnie budować opis dzieła K_W02; K_W05; K_W11; 

K_U03; K_K02; 

TUT1_4 Potrafi zanalizować i zinterpretować dowolne dzieło sztuki 

według wybranej metodologii. 

K_W04; K_W06; K_U02; 

K_U04; K_K01; K_K02; 

K_K05; K_K08; 

TUT1_5 Potrafi konstruować teksty analityczne o dziełach oraz posiada 

wiedzę i umiejętności niezbędną do usytuowania dzieła w 

obszarze 

interdyscyplinarnych studiów kulturowych 

K_W07; K_W10; K_W12; 

K_U02; K_U03; K_U04; 

K_K03; K_K04; K_K08; 

4. treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Tutorial – Interpretacja dzieła sztuki 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

Wprowadzenie do głównych zagadnień terminologicznych w 

próbach opisu dzieła 

 

TUT1 _01; TUT1 _02; 

TK_02 

Omówienie strategii metodologicznych nad opisem i 

interpretacją dzieła  

 

TUT1 _02; TUT1 _03;  

IDS _04; 

TK_03 
Przedstawienie modelowych opisów i interpretacji dzieł 

funkcjonujących w historii sztuki 

TUT1 _01; TUT1 _02; 

 

TK_04 
Przedstawienie praktycznych możliwości wykorzystania 

umiejętności analizy i opisu dzieła w obszarze rynku kultury 

TUT1 _02; TUT1 _03;  

TUT1 _04; TUT1 _05; 
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5. Zalecana literatura  

E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, w: tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971 

R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 1978 

H. Wölfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Wrocław 1962  

E. H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, Warszawa 1981  

M. Bryl, Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje hermeneutyczne we współczesnej historii sztuki, „Artium 

Quaestiones" VI, 1993  

M. Imdahl, Składnia i semantyka obrazu. O „Karcie Setnika" z Kodeksu Egberta, „Quart", 2/2010  

M. Imdahl, Giotto. Z zagadnień ikonicznej struktury sensu, „Artium Quaestiones" IV, 1990  

U. Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa 1972 

R. Barthes, Podstawy semiologii, Kraków 2009; Światło obrazu, Warszawa 1996,  

J. J. Winckelmann, Opis Torsa w rzymskim Belwederze, w: Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce, 1700-1870, 

red. E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974  

K. Piwocki, Pierwsza nowoczesna historia sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970; s. 37-95 

M. Baxandall, Prawda a inne kultury. „Chrzest Chrystusa” Pierra della Francesca, „Artium Quaestiones” V, 

Poznań 1991, s. 109-144 

A. Mączyńska-Frydryszek, M. Jaskólska-Klaus, Tomasz Maruszewski, Psychofizjologia widzenia, Poznań 

1991 

J. Berger, Sposoby widzenia, Poznań 1997.  

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp. 

III.Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Tutorial – Interpretacja dzieła sztuki 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

TUT1_1 TK_01; TK_03; 1; 2; F 

TUT1_2 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04 
1; 2; F 

TUT1_3 TK_02; TK_05 1; 2; 3; F; P; 

TUT1_4 TK_02; TK_04; TK_05 1; 2; 3; F; P; 

TUT1_5 TK_04; TK_05 1; 2; 3; F; P; 
 

Legenda: Ćwiczenia zakończone dyskusją – 1; Analiza i interpretacja tekstów źródłowych – 2; Analiza 

opracowań naukowych – 3; Wykład z prezentacja multimedialną – 4;  

Ocena formująca – F; ocena podsumowująca – P. 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) 1 

Nazwa przedmiotu: Tutorial – Interpretacja dzieła sztuki 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  
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- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:   Praca własna studenta:                                        

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 30 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
70 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
20 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej 30 - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 20 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
200 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 8 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

 

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Tutorial postkolonialny  

2. Kod modułu kształcenia: TUT2 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska  

5. Poziom studiów: 1 stopnia 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: 5 (zimowy) 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 godz., warsztaty  

9. Liczba punktów ECTS: 8 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk; felipe79@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski  

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią, terminologią i podstawowymi 

kategoriami kulturowymi stosowanymi przez badaczy postkolonialnych. W toku zajęć 

student nabywa wiedzę, o tym jak za pomocą różnorodnych tekstów, Europejczycy 

uprawomocniali swoje podboje i praktyki kolonizacji, legitymizując tym samym 

europejską władzę i dominację nad pozaeuropejskimi terytoriami. Punktem wyjścia dla 

dalszych samodzielnych i twórczych interpretacji będzie dla studentów książka Mary Louis 

Pratt, Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja. Jej uzupełnieniem 

będzie krytyczna lektura tekstów kultury związanych z analizowanym zagadnieniem 

(teksty literackie, kroniki, źródła historyczne, filmy, etc.).  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student powinien orientować się w podstawowych wydarzeniach związanych z historią 

powszechną (przydatna będzie zwłaszcza wiedza z odkryć geograficznych i ekspansji 

Europy) oraz potrafić analizować krytycznie nabywaną wiedzę. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów kształcenia 

dla kierunku studiów 

TUT2_01 rozumieć i wyjaśniać terminologię przynależną do teorii 

postkolonialnej  

K_W02 K_W06 K_U01K_U03 

K_K01 K_K02 K_K03 K_K06 

TUT2_02 znajdować i poddawać interpretacji te fragmenty 

analizowanych tekstów, w których obecne są zwroty 

retoryczne oraz ideologia 

K_W04 K_W06 K_W09 K_U01 

K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 

K_U07 K_U08 K_U14 K_U16 

K_K01 K_K02 K_K03 K_K06 

TUT2_03 samodzielnie poszerzać swoją wiedzę w oparciu o lekturę 

tekstu stanowiącego punkt wyjścia do dyskusji w ramach 

tutorialu  

K_W04 K_W06 K_W09 K_U01 

K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 

K_U07 K_U08 K_U14 K_U16 

K_K01 K_K02 K_K03 K_K06 

TUT2_04 samodzielnie przygotować prezentację i różnorodne teksty 

będącą wynikiem i efektem pracy twórczej nad 

analizowanym zagadnieniem pod opieką prowadzącego 

zajęcia  

K_W04 K_W06 K_W09 K_W11 

K_U01 K_U03 K_U04 K_U05 

K_U06 K_U07 K_U08 K_U14 

K_U16 K_K01 K_K02 K_K03 

K_K06 

mailto:felipe79@amu.edu.pl
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TUT2_05 formułować pytania i problemy badawcze związane z  

treściami i efektami kształcenia właściwymi dla modułu  

K_W04 K_W06 K_W09  K_W11 

K_U01 K_U03 K_U04 K_U05 

K_U06 K_U07 K_U08 K_U14 

K_U16 K_K01 K_K02 K_K03 

K_K06 

 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Tutorial postkolonialny  

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Tutorial postkolonialny – wprowadzenie w problematykę zajęć   TUT2_01 

TK_02 
Teoria postkolonialna – metodologiczne problemy i kwestie 

terminologiczne  
TUT2_01 

TK_03 
Analiza krytyczna tekstu w oparciu o literaturę dodatkową –tekst 

/źródło 1  

TUT2_01 TUT2_02 TUT2_03 

TUT2_04 TUT2_05  

TK_04 
Analiza krytyczna tekstu w oparciu o literaturę dodatkową – 

tekst/źródło 2 

TUT2_01 TUT2_02 TUT2_03 

TUT2_04 TUT2_05 

TK_05  
Analiza krytyczna tekstu w oparciu o literaturę dodatkową – 

tekst/źródło 3 

TUT2_01 TUT2_02 TUT2_03 

TUT2_04 TUT2_05 

 

5. Zalecana literatura 

Literatura podstawowa:  

M.L. Pratt, Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, Kraków 2011. 

Literatura uzupełniająca: 
E. Said, Kultura i imperializm, Kraków 2009.  
B. de las Casas, Krótka relacja o wyniszczeniu Indian,Poznań 1998. 

H. Cortés, Listy o zdobyciu Meksyku, Gdańsk 1997.  

K. Kolumb, Pisma, Warszawa 1970. 

T. Todorov, Podbój Ameryki: problem innego, Warszawa 1996.  

H. Chołaj, Kolumb, Europa i świat, Warszawa 1995.   

J. Kieniewicz, Ekspansja, kolonializm, cywilizacja, Warszawa 2008.  

F. Fanon, Wyklęty lud ziemi, Warszawa 1985.  

F. Fanon, Algieria zrzuca zasłonę, Warszawa 1962.  

E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005. 

E. Domańska, Historie niekonwencjonalne: refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006.  

D. Chakrabarty, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica kolonialna, Poznań 2011. 

A. Loomba, Kolonializm/postkolonializm, Poznań 2011. 

F. Kubiaczyk, Nowoczesność, kolonialność i tożsamość: perspektywa latynoamerykańska, Poznań 2013.  

F. Kubiaczyk, Rasizm i przemoc. Wizerunek człowieka skolonizowanego w oczach Frantza Fanona i 

Enrique Dussela, [w:] Człowiek w kontekstach kulturowych i historycznych, pod red. Honoraty Jakuszko i 

Leszka Kopciucha, Lublin 2012, s. 219-232. 

F. Kubiaczyk, Religia i globalizacja: bulle papieskie jako instrument legitymizacji podbojów i dominacji w 

epoce wczesnonowożytnej, [w:] Trzeba dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić... Studia z 

dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.), pod redakcją Macieja Foryckiego i in., Poznań 2012, s. 205-220. 

G. Spivak, Strategie postkolonialne, Warszawa 2011.  

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: Z materiałami do zajęć można się zapoznać w bibliotece Instytutu 

Kultury Europejskiej UAM, Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, bibliotekach wydziałowych 

oraz w teczce przygotowanej przez prowadzącego.  
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III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć 

i metod oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Tutorial postkolonialny 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

TUT2_01 
TK_01 TK_02 TK_03 

TK_04 TK_05  
1 

formująca, 

podsumowująca 

TUT2_02 TK_03 TK_04 TK_05 1 
formująca, 

podsumowująca  

TUT2_03 TK_03 TK_04 TK_05 1,2 
formująca, 

podsumowująca 

TUT2_04 TK_03 TK_04 TK_05 1,2 
formująca, 

podsumowująca 

TUT2_05  TK_03 TK_04 TK_05 1,2 
formująca, 

podsumowująca 

Legenda: 

1 – warsztaty połączone z interpretacją tekstów historyczno-kulturowych i dyskusją  

2 – warsztaty połączone z projektem (tekstem, prezentacją) przygotowanym przez studentów oraz 

dyskusją  

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Tutorial postkolonialny 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 15 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 35 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
30 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  
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- przygotowanie pracy pisemnej 40 - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 25 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

25 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
200 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 8 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu: Tutorial – Górny Śląsk jako pogranicze 

2. Kod modułu kształcenia: TUT3 

3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska  

5. Poziom studiów: I stopień 

6. Rok studiów: 3 

7. Semestr: 5 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:30 

9. Liczba punktów ECTS: 4 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia: Maria Tomczak, dr hab. Prof. UAM, mtomczak@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy polski  

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia:  

Zapoznanie studentów ze specyfiką kulturową regionów przygranicznych na przykładzie 

Górnego Śląska. Wspólne przygotowanie opracowania przedstawiającego polsko-niemiecki 

spór o Śląsk.  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują): ogólna wiedza o historii Europy i relacji polsko-niemieckich.   

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów  

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 

kształcenia  dla kierunku 

studiów 

TUT3_01  Poprawnie posługiwać się terminologią z zakresu 

polityki i kultury.  

K_W01, K_U02 

TUT3_02 Rozumieć specyficzne uwarunkowania obszarów 

przygranicznych 

K_W02,, K_U03, K_U04  

TUT3_03 Swobodnie poruszać się w problematyce dotyczącej 

śląskiej  historii i kultury  

K_W07, K_W08, K_U03 

TUT3_04 Rozumieć skomplikowane losy ludności śląskiej K_W08, KU_03 

TUT3_05 Samodzielnie wyszukiwać  i analizować literaturę  K_U06, K_U07, K_U14 

TUT3_06 Pracować naukowo w zespole K_U13, K_K05 

 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Tutorial – Górny Śląsk jako pogranicze 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01  Pogranicza jako regiony szczególne 
TUT3_01, TUT3_02, 

TUT3_05, TUT3_06 

TK_02  Historia Górnego Śląska 
TUT3_03, TUT3_04, 

TUT3_05, TUT3_06 

TK_03 Znaczenie Górnego Śląska dla Polski i Niemiec TUT3_02, TUT3_04, 
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TUT3_05, TUT3_06 

TK_04 
Przemiana autochtonów w mniejszość niemiecką w 

Polsce 

TUT3_01, TUT3_02, 

TUT3_04, TUT3_05. 

TUT3_06 

TK_05 Specyfika śląskiej kultury  
TUT3_03, TUT3_05, 

TUT3_06 

TK_06 Problemy współczesnego Śląska. 
TUT3_03. TUT3_05, 

TUT3_06 

 

5. Zalecana literatura: 

Budzyński Z., Kamińska-Kwak J., Dwa pogranicza Galicja Wschodnia i Górny Śląsk: historia, 

problemy, odniesienia, Rzeszów 2003.  

Kunicki W.(red.), Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone, Poznań 2009.  

Mazur Z. (red.), Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich, Poznań 1997. 

Popiołek K. i inn. (red.), Górny Śląsk, Poznań 1959.   

Ruchniewicz K. (red.), Dzieje Śląska w XX w. w świetle badań młodych historyków z Polski Czech i 

Niemiec, Wrocław 1998.  

Sakson A. (red.), Ślazacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy, Poznań 2008.  

Sztumski J., Badania nad sytuacją mniejszości niemieckiej na Śląsku po 1989 r., Opole 1999.  

Tomczak M.,Ludność rodzima na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1952, „Przegląd 

Zachodni” nr 3/1999, ss. 139-159     

Trosiak C., Górny Śląsk: między regionalizmem, autonomią i separatyzmem, Poznań 2016.  

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu – nie dotyczy 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. - Z materiałami można zapoznać się w bibliotece Instytutu Kultury 

Europejskiej UAM oraz w bibliotece Instytutu Zachodniego w Poznaniu.  

 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Tutorial – Górny Śląsk jako pogranicze 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć
#
 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

TUT_01 TK_01, TK_04 1, 2 F, P 

TUT_02 TK_01, TK_03, TK_04 2, 3 F, P 

TUT_03 TK_02, TK_05, TK_06 2, 3 F, P 

TUT_04 TK_03, TK_04 2, 3 F, P 

TUT_05 
TK_01, TK_02. TK_03, 

TK_04, TK_05 
2, 3 F, P 

TUT_06 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06 
2, 3 F, P 

 

1.  Wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją ze studentami 

2. Prezentacja studentów dotycząca przeczytanych lektur, dyskusja.  

3. Dyskusja nad przygotowanymi fragmentami tekstu.  

 

2. Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Turotial – Górny Śląsk jako pogranicze 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 



3 

 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  30 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 60 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej 20 - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 80 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
190 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 8 Punkty ECTS  

 

4. Kryteria oceniania:  

 

5.0 - Student osiąga pożądane EK w stopniu wysokim, uczestniczy aktywnie w zajęciach, 

wykazuje się znajomością omówionych zagadnień, potrafi samodzielnie analizować zjawiska i 

procesy.  

4.0 - Student osiąga pożądane EK w stopniu średnim, uczestniczy aktywnie w zajęciach, 

wykazuje znajomość większości omówionych zagadnień.   

3.0 -  Student  osiąga pożądane EK w stopniu minimalnym, nie uczestniczy aktywnie w 

zajęciach, wykazuje się znajomością tylko części omówionych zagadnień.  

2.0 - Student nie osiąga pożądanych EK, nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, nie wykazuje 

znajomości omówionych zagadnień.         
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Tutorial – Project management dawniej i dziś  

2. Kod modułu kształcenia: TUT4 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: poziom 6 

6. Rok studiów: 3 

7. Semestr: 5 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty 15h 

9. Liczba punktów ECTS: 4 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: Emilia Twarowska-Antczak, dr, emitwa@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: j. polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu kształcenia jest zapoznanie studentów z wiedzą w zakresie realizacji projektu 

rozumianego w kontekście historycznym i współczesnym. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Podstawowa znajomość języka angielskiego 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

TUT4_01 Zrozumieć terminologię związaną z Project 

managementem  

K_W10; K_U06; K_K08;  

TUT4_02 Posługiwać się wiedzą w zakresie historycznego ujęcia 

Project managementu 

K_W10; K_U01; K_U06; 

K_K05; K_K08 

TUT4_03 Posługiwać się wiedzą w zakresie współczesnego ujęcia 

Project managementu 

K_W10; K_U01; K_U06; 

K_U13; K_K08 

TUT4_04 Posługiwać się problematyką prawną w zakresie Project 

managementu 

K_W10; K_U01; K_U06; 

K_K03; K_K05; K_K08 

TUT4_05 Zrozumieć metaznaczenia Project managementu K_W10; K_U01; K_U09; 

K_U14; K_K05;  

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Tutorial – Project management dawniej i dziś 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Terminologia związana z Project Managementem 
TUT4_01; TUT4_04; 

TUT4_05 

TK_02 Project management w czasach dawnych TUT4_01; TUT4_02; 

TK_03 
Fundowanie miasta jako historyczny przekład Project 

managementu 
TUT4_01; TUT4_02;  

TK_04 Projekt Manhattan  TUT4_02;  

TK_05 
Ujęcie współczesne PM 1: Metodyki Klasyczne; Ujęcie 

współczesne PM 2: Metodyki Zwinne 

TUT4_03; TUT4_04; 

TUT4_05 
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5. Zalecana literatura 

Trocki M. (red), Nowoczesne zarządzanie projektem, Warszawa 2013 

A guide to the project managment body of knowledge. PMBOK Guide, fifth edition, PMI 2013 

Walczak R., Podstawy zarządzania projektami, Warszawa 2014 

Kopczewski M., Alfabet zarządzania projektami, Warszawa 2015 

Manas J., Project Lessons from the Roman Empire: An Ancient Guide to Modern Project 

Management, Ohio 2009, 

Manas J., Napoleon on Project Management: Timeless Lessons in Planning, Execution, and 

Leadership, 2006 

Managing Successful Projects with PRINCE2, 2009 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: Biblioteka IKE 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Tutorial – Project management dawniej i dziś 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

TUT4_01 TK_01; TK_02; TK_03 praca w zespołach, dyskusja F, P 

TUT4_02 TK_02; TK_03; TK_04 praca w zespołach, dyskusja F, P 

TUT4_03 TK_05 praca w zespołach, dyskusja F, P 

TUT4_04 TK_01; TK_05; praca w zespołach, dyskusja F, P 

TUT4_05 
TK_01; TK_05; 

wykonanie zaleconych zadań i 

ich omówienie 
F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Tutorial – Project management dawniej i dziś 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela: 
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe  15 - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki  -samodzielne studiowanie tematyki  
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wykładów  wykładów 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 20 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
30 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
20 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 20 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
105 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 4 Punkty ECTS  

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, 

zawartych w programie przedmiotu 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Seminarium licencjackie 

2. Kod modułu kształcenia: SEM 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia I stopnia 

6. Rok studiów: III 

7. Semestr: 5 i 6 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: seminarium, 30 godz. 

9. Liczba punktów ECTS: 30 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia:  

Dr Mieszko Ciesielski, mieszko@amu.edu.pl 

dr hab. Katarzyna Kornacka-Sareło, kat.kor@amu.edu.pl 

dr Zofia Kaczmarek, zfkaczmarek@gmail.com 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

 zapoznanie z warsztatem badawczym i pogłębienie umiejętności pisania tekstów naukowych; 

 poszerzenie horyzontów myślowych i wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia;  

 przygotowanie do napisania i obrony pracy licencjackiej. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać wiedzę przedmiotową z zakresu studiów I 

stopnia. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol  

efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

SEM_01 sformułować temat oraz tytuł pracy licencjackiej i 

prawidłowo dobrać do niego  literaturę; 

K_W01, K_W02, K_U02, 

K_U06, K_U14 

SEM_02 samodzielnie przygotowywać koncepcję pracy, 

konspekt i bibliografię; 

K_W01, K_W06, K_W11, 

K_W13, K_U02, K_U06, 

K_U14 

SEM_03 pisać proste teksty naukowe, poprawnie pod 

względem edytorskim i językowym; 

K_W11, K_U02, K_U07, 

K_U10 

SEM_04 rozumieć zależności między różnymi zjawiskami z 

zakresu problematyki poruszanej w pracy 

licencjackiej; 

K_W02, K_W09, K_U03, 

K_U04 

SEM_05 rozumieć konieczność dalszego, ustawicznego 

samokształcenia. 

K_U16, K_K01 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Seminarium licencjackie 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Omówienie zasad pisania pracy licencjackiej i SEM_01, SEM_02, SEM_03 

mailto:mieszko@amu.edu.pl
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problemów metodologicznych  z tym związanych 

TK_02 

Omówienie i przygotowanie do działań związanych z 

gromadzeniem informacji z różnych źródeł: książek, 

czasopism, materiałów archiwalnych, Internetu; 

omówienie podstawowych zasad z zakresu krytyki źródeł 

SEM_01, SEM_02, SEM_05 

TK_03 Omówienie zasad formułowania hipotez badawczych SEM_01, SEM_02, SEM_04 

TK_04 Prowadzenie dyskusji nad przeczytaną literaturą SEM_01, SEM_03, SEM_04 

TK_05 
Prowadzenie dyskusji i konsultacji nad gotowymi 

fragmentami pracy 
SEM_02, SEM_04 

 

5. Zalecana literatura 

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003. 

M. Kuziak, S. Rzepczyński, Jak pisać?, Bielsko-Biała 2001. 

Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2002.  

Pozostała literatura uzależniona od merytorycznej zawartości pracy. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.: Z materiałami do seminarium można się zapoznać w Bibliotece Instytutu 

Kultury Europejskiej UAM 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Seminarium licencjackie 

Symbol efektu 

kształcenia dla 

modułu  

Symbol treści kształcenia 

realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 

umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 

stopnia osiągnięcia 

założonego efektu 

kształcenia 

SEM_01 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04 
1 F P 

SEM_02 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_05 
1 F P 

SEM_03 TK_01, TK_04 1 F P 

SEM_04 TK_03, TK_04, TK_05 2 F P 

SEM_05 TK_02 2 FP 

1 - Wykład zakończony dyskusją 

2 - Dyskusja 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 

- wykłady ---- - wykłady ---- 

- ćwiczenia  ---- - ćwiczenia  ---- 

- konwersatorium  ---- - konwersatorium ---- 
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- seminarium 30 - seminarium ---- 

- lektorat ---- - lektorat ---- 

- warsztaty projektowe  ---- - warsztaty projektowe ---- 

- zajęcia terenowe ---- - zajęcia terenowe ---- 

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
---- -samodzielne studiowanie tematyki wykładów ---- 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
---- 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
---- 

- udział w konsultacjach 30 - udział w konsultacjach ---- 

- czytanie wskazanej literatury 60 - czytanie wskazanej literatury ---- 

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
---- - przygotowanie projektu i dokumentacji ---- 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
---- - przygotowanie referatu w formie prezentacji ---- 

- przygotowanie pracy pisemnej 120 - przygotowanie pracy pisemnej ---- 

- zbieranie materiału 30 - zbieranie materiału ---- 

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 

egzaminie/zaliczeniu 

10 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
---- 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
280 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
---- 

Punkty ECTS 10 Punkty ECTS ---- 

3. Kryteria oceniania  

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie 

przedmiotu 

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w 

programie przedmiotu 
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