
 

 1 

 
PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU: 

 

KOMUNIKACJA EUROPEJSKA 

 

 

SPIS TREŚCI:  
 

1. Informacje podstawowe, 

2. Plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej, 

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów, 
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5. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk: 
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1. Informacje podstawowe: 

 

Nazwa kierunku studiów Komunikacja europejska 

Poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia praktyczny 

Forma studiów studia stacjonarne 

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia 
120 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta magister 

 

 

 

2. Plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały Nr …/2017/2018 

 Senatu UAM z dnia 18 grudnia 2017 r. 

 



Wykład Ćwiczenia Warsztaty

1. BHP 4

2. Język obcy 30 zal/o 2

3. Metodologia komunikacji i badań interdyscyplinarnych 30 zal/o 2

4. Podstawy komunikacji w nowych mediach 30 egz 3

5. Translatorium 30 zal/o 4

6. Opracowanie stylistyczne i redakcja tekstu 30 zal/o 4

7. Podstawy makro- i mikroekonomii 30 egz 3

8. Startup i network 30 zal/o 4

Plan studiów

Studia drugiego stopnia

Komunikacja europejska

                     1. Nazwa kierunku studiów: Komunikacja europejska

                     2. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

                     3. Profil kształcenia: praktyczny

                     4. Forma studiów: studia stacjonarne

                     5. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta: magister

Lp. Nazwa modułu kształcenia

Formy zajęć

Forma 

zaliczenia

Punkty 

ECTS

Rok I Semestr I (kierunkowe)



9. Organizacja i zarządzanie eventami 30 zal/o 6

10. Seminarium magisterskie 30 zal/0 2

 Razem semestr I 64 90 120 2 egz 30

1. Język obcy 30 egz 2

2. Translatorium 30 zal/o 4

3. Research i zarządzanie informacją 15 zal/o 2

4. Blok fakultatywny "Przybliżenia" 75 zal/o 12

5. Praktyki zawodowe 180 zal 6

6. Seminarium magisterskie 30 zal/o 2

 Razem semestr II 0 60 300 1 egz 28

 Razem rok I (tylko kierunkowe) 64 150 420 3 egz 58

1. Wstęp do medioznawstwa 30 egz 2

Razem 30 0 0 1 egz 2

Razem za semestr II Media relations 30 60 300 1 egz 30

Rok I Semestr II (kierunkowe)

Specialności Rok I Semestr II

Media relations



Razem za rok I: MR 94 150 420 4 egz 60

1. Polityka kulturalna instytucji 15 zal/o 2

Razem 15 0 0 0egz 2

Razem za semestr II ZIK 15 60 300 0 egz 30

Razem za I rok: ZIK 79 150 420 3 egz 60

1. Własność intelektualna w mediach 30 zal/o 2

2. Warsztat do wyboru 30 zal/o 6

3. Praktyki zawodowe 90 zal 3

4. Seminarium magisterskie 30 zal/o 2

 Razem semestr III (tylko kierunkowe) 0 60 120 0 egz 13

1. Etyka komunikacji medialnej 15 zal/o 1

2. Warsztat audiowizualny 15 zal/o 3

3. Podstawy webmasteringu 30 zal/o 4

Rok II Semestr III (kierunkowe)

Specjalności Rok II Semestr III

Media relations

Zarządzanie instytucjami kultury



4. Media relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową 15 zal/o 2

5. Historia mediów tradycyjnych 15 egz 2

6. Powstanie i rozwój Internetu 15 zal/o 2

7. Gatunki przekazów medialnych 30 zal/0 3

Razem 45 30 60 1 egz 17

Razem za semestr III: MR 45 90 180 1 egz 30

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
15

zal/o 2

2. Animacja kultury 30 zal/o 6

3. Międzynarodowe instytucje kulturalne 30 egz 3

4. Sztuka współczesna w Polsce 30 egz 3

5. Wielokulturowość w Europie 30 zal/o 3

Razem 60 30 45 2 egz 17

Razem za semestr III: ZIK 60 90 165 2 egz 30

1. Kultura w Web. 2.0 15 zal/o 2

2. Problemy mniejszości w Europie 30 egz 3

Rok II Semestr IV (kierunkowe)

Zarządzanie instytucjami kultury



3. Praktyki studenckie 90 zal 3

4. Seminarium magisterskie 30 zal/o 4

Razem 30 45 90 1 egz 12

1. Warsztat radiowy 15 zal/o 3

2. Warsztat projektowy - rzecznictwo prasowe 15 zal/o 2

3. Media cyfrowe w kulturze i komunikacji 30 egz 3

4. Estetyka Internetu 15 zal/o 2

5. Podstawy e-dziennikarstwa 15 zal/o 2

6. Warsztat fotograficzny i obróbka cyfrowa zdjęć 30 zal/o 6

Razem 0 30 90 1 egz 18

Razem dla specjalnośc Media relations  IV semestr 30 75 180 2 egz 30

RAZEM dla specjalności Media relations za II rok 75 165 360 3 egz 60

1. Efektywne budowanie marki produktu 15 zal/o 3

2. Finansowanie kultury 30 zal/o 4

Zarządzanie instytucjami kultury

Media relations

Specjalności Rok II Semestr IV



3. Promocja regionu 15 zal/o 2

4. Promocja kultury 15 zal/o 2

5. Działalność gospodarcza w sektorze kultury 15 zal/o 2

6. Digitalizacja dóbr kultury 15 zal/o 2

7. Kultura współczesna 30 egz 3

Razem 30 30 75 1 egz 18

Razem dla specialnośc ZIK , IV semestr 60 75 165 2 egz 30

RAZEM dla specialności ZIK za II rok 120 165 330 4  egz 60

godz
liczba 

egzaminów
ects

ECTS 

praktycz.

RAZEM SUMA GODZIN I, II, III rok Komunikacja europejska specialność: 

Media relations
1264 7 120 64

RAZEM SUMA GODZIN I, II, III rok Komunikacja europejska 

specialność:Zarządzanie instytucjami kultury
1264 7 120 63



 

 

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 
108 

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 4 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.05_KE Załącznik F Tab pokrycia_studia II stopnia

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_W14 K_W15 K_W16 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08

MKBI
Metodologia komunikacji i badań 

interdyscyplinarnych 
x x x x x x x x x x x x x x x

KNM
Podstawy komunikacji w nowych 

mediach
x x x x x x x x x x x

KWEB Kultura w Web. 2.0 x x x x x x x x x

WIW Własność intelektualna w mediach x x x x x x x x x x x x

TRS Translatorium  x x x x x x x

RZI Research i zarządzanie informacją x x x x

OSRT
Opracowanie stylistyczne i 

redakcja tekstu
x x x x x x x x x

PMM Podstawy makro- i mikroekonomii x x x x x x

STN Startup and network x x x x x x x x x x x x x x x x

PME Problemy mniejszości w Europie x x x x x x

OZE
Organizacja i zarządzanie 

eventami
x x x x x x x x x x x x x

PRZYB1 Blok fakultatywny 1 "Przybliżenia" x x x x x x x x

PRZYB2 Blok fakultatywny 1 "Przybliżenia" x x x x x x

PRZYB3 Blok fakultatywny 1 "Przybliżenia" x x x x

WAR1
Blok fakultatywny 2 "Warsztat do 

wyboru"
x x x x x x x x x x x x

WAR2
Blok fakultatywny 2 "Warsztat do 

wyboru"
x x x

WAR3
Blok fakultatywny 2 "Warsztat do 

wyboru"
x x x x x x x x x x x x x x x

Moduł przedmiotów kierunkowych

Moduł przedmiotów fakultatywnych

Strona 1



0.05_KE Załącznik F Tab pokrycia_studia II stopnia

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_W14 K_W15 K_W16 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08

PKI Polityka kulturalna instytucji x x x x x x x x x x x x

EBMP
Efektywne budowanie marki 

produktu
x x x x x x x x x x

FIK Finansowanie kultury x x x x

ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi x x x x x x x x x x x x x x x x

PREG Promocja regionu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

PKU Promocja kultury x x x x x x x x x x

DGSK
Działalność gospodarcza w 

sektorze kultury
x x x x x

ANK Animacja kultury x x x x x x x x x x x x x x x

DDK Digitalizacja dóbr kultury x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

MIK
Międzynarodowe instytucje 

kulturalne
x x x x x x x

SNP Sztuka nowoczesna w Polsce x x x x x x x x x

WWE Wielokulturowość w Europie x x x x x x x x x x

KWS Kultura współczesna x x x x x x

WDM Wstęp do medioznawstwa x x x x x x x x x x x

EKM Etyka komunikacji medialnej x x x x x x x x x x x x

WRA Warsztat radiowy x x x x x x x x

WAU Warsztaty audiowizualne x x x x x x x x x x

Media relations

Moduł specjalnościowy: Zarządzanie instytucjami kultury

Strona 2



0.05_KE Załącznik F Tab pokrycia_studia II stopnia

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_W14 K_W15 K_W16 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08

WPRP
Warsztat projektowy-rzecznictwo 

prasowe 
x x x x x x x x x x

PWEB Podstawy webmasteringu x x

MCKM
Media cyfrowe w kulturze i 

komunikacji 
x x x x x x x x x x x x

MSK
Media relations w zarządzaniu 

sytuacją kryzysową 
x x x x

ESI Estetyka Internetu x x x x x x x x x

PED Podstawy e-dziennikarstwa x x x x

WFO
Warsztat fotograficzny i obróbka 

cyfrowa zdjęć
x x x x x x x

HMT Historia mediów tradycyjnych x x x x x x x x x x

HRI Powstanie i rozwój Internetu x x x x x x x x x x x

GPM Gatunki przekazów medialnych x x x x x x x x x x

SEM Seminarium x x x x x x x

Moduł pracy dyplomowej

Strona 3
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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 drugiego 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. Student 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.   
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§ 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: Metodologia komunikacji i badań interdyscyplinarncyh 

2. Kod modułu kształcenia: MKBI 

3. Rodzaj modułu kształcenia: kierunkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopień 

6. Rok studiów: I rok 

7. Semestr: zimowy 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:30h wykłady 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

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 

 Zapoznanie z metodami zbierania i opisu materiału 

 Przedstawienie najnowszych propozycji metodologicznych w zakresie badań nad  

komunikacją międzyludzką 

 Podkreślenie wpływu tradycji badawczej na współczesny opis zjawisk komunikacyjnych 

 Multidyscyplinarność, interdyscyplinarność, transdyscyplinarność  badań 

komunikologicznych  

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

obowiązują) 

Student powinien posiadać podstawową kompetencję z zakresu komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej, wstępną wiedzę na temat uwarunkowań kulturowych współczesnej komunikacji 

międzyludzkiej, ponadto powinien znać podstawową terminologię, najczęściej stosowane 

strategie komunikacyjne i metody ich opisu. Student ponadto powinien posiadać wiedzę na 

temat różnych teorii komunikacji. Wymaganą wiedzę i wskazane umiejętności powinien 

posiąść w trakcie studiów I stopnia (zgodnie z wymogami efektów kształcenia).  

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 

MKBI_01 poprawnie posługiwać się terminologią z zakresu 

komunikacji  oraz dziedzin pokrewnych 

K_W01, K_W02, K_W04, 

K_U02 

MKBI_02 dostrzec zależności między głównymi dziedzinami 

wiedzy, do których nawiązuje komunikologia 

K_W06, K_W07, K_W09, 

K_U08; K_U01 

MKBI_03 krytycznie zinterpretować zróżnicowany teoretycznie 

opis komunikacji międzyludzkiej 

K_W04, K_W09, K_U05, 

K_U06, K_K02, 

MKBI_04 wskazać uwarunkowania kulturowe współczesnej 

komunikacji 

K_W06, K_U04, K_K08 

MKBI_05 wskazać, w kontekście tradycji badań, współczesne 

rozwiązania metodologiczne, rozumiejąc konieczność 

stałego aktualizowania swojej wiedzy na ten temat   

K_W03, K_U08, K_K01 
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Metodologia komunikacji i badań interdyscyplinarnych 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01  

Prezentacja podstawowych metodologii oraz teorii z 

zakresu komunikacji międzyludzkiej ( z zastosowaniem 

wymaganej terminologii) 

MKBI_01, 

MKBI_02,MKBI_03 

TK_02  

Omówienie współczesnej metodologii komunikacji w 

kontekście tradycji interdyscyplinarnej (np. retorycznej, 

etnolingwistycznej, itp.) 

MKBI_01, 

MKBI_02,MKBI_03,  

TK_03  Zaprezentowanie metodologii komunikacji interkulturowej  
MKBI_02. MKBI_03, 

MKBI_04 

TK_04 
Pokazanie w jaki sposób badania nad komunikacją 

odzwierciedlają jej kulturowe uwarunkowania 

MKBI_02, 

MKBI_03,MKBI_04 

TK_05 
Podkreślenie konieczności stałej aktualizacji wiedzy na 

temat procesów komunikacyjnych oraz metod ich opisu 
MKBI_05 

5. Zalecana literatura 
 M.Golka, Kultura w przestrzeni globalnej, Poznań 2002. 

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

 A.Awdiejew, Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków 2004. 

 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. 

 W.Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008. 

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

 Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, red. B.Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001. 

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

 Em 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.: 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): Metodologia komunikacji i badań interdyscyplinarnych 

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 

MKBI_01 TK_01, TK_02 1 F,P 

MKBI_02 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04 
2 P 

MKBI_03 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04 
1,2 F,P 

MKBI_04 TK_03, TK_04 1, 2 F,P 

MKBI_05 TK_05 1 F 
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1 - Wykład interaktywny 

2 - Wykład ilustrowany przekazem multimedialnym 
 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Metodologia komunikacji i badań interdyscyplinarnych 

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 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 

10 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 

i udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
57 

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: Podstawy komunikacji w nowych mediach 

2. Kod modułu kształcenia: KNM 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obligatoryjny 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: 1 

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

9. Liczba punktów ECTS: 3 

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 

Głównym celem w ramach tego modułu jest wykształcenie w studentach umiejętności 

kreatywnego tworzenia przekazów, sprawnego researchu oraz krytycznej analizy dostępnych 

treści. 

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

obowiązują) 

Biegła znajomość w obsłudze social media oraz mobilnych technologii 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 

 

KNM_01 

Wykorzystywać teorie nowych mediów w działaniu 

komunikacyjnym. 

K_W01; K_W08; K_W09; K_U06; 

K_K08 

KNM_02 Określać granice poznawcze i użytkowe tzw. nowych 

mediów. 

K_W01; K_W09; K_U01; K_K08 

KNM_03 Kreować przekazy konwergentne. K_W07; K_W08; K_U01; K_U06; 

K_K05 

KNM_04 Sporządzić research.  K_W01; K_W03; K_U01; K_U02; 

K_U06; K_K05 

KNM_05 Krytycznie analizować dostępne treści. K_W01; K_W03; K_W08; K_W12; 

K_U01; K_U02; K_K08 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Podstawy komunikacji w nowych mediach 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Teorie nowych mediów w praktyce. Praktyki 

nowych mediów w teoriach 
KNM_01, KNM_02 

TK_02 Kreacje przekazów digitalnych. KNM_03 

TK_03 Research w praktyce komunikacyjnej. KNM_04 

TK_04 
Analiza i interpretacja przekazów 

nowomedialnych. 
KNM_05 
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5. Zalecana literatura 
 Bolter J.D., Grusin R., Remediation. Understanding New Media, Cambridge 2002. 

 Debatin B.,  Lovejoy J. P., Horn A.-K., Hughes B. N., Facebook and Online Privacy: Attitudes, Behaviors, 

and Unintended Consequences, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2009/15.  

 Deursen A.J.A.M. van Dijk, J.A.G.M. van, Peters O., Rethinking Internet skills: The contribution of 

gender, age, education, Internet experience, and hours online to medium- and content-related Internet 

skills, „Poetics” 2011/39. 

 Gere Ch., Digital Culture, London 2008. 

 Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009. 

 Humphreys L., Pape T. von, Karnowski V., Evolving Mobile Media: Uses and Conceptualizations of the 

Mobile Internet, „Journal of Computer-Mediated Communication”, 2013/18. 

 Kluszczyński R. W., Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 

2010. 

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

 Lévy P., Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace, trans. R. Bonomo, Perseus 

Publishing 1999. 

 É. Maigret, É. Macé, Penser les Médiacultures, Paris 2005.  

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

 D. Murthy, Twitter: social communication in the Twitter age, Cambridge 2013. 

 Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 

2015. 

 Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, przeł. P. Cypryański, Warszawa 

2010. 

 L. Taylor, A. Willis, Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, tłum. M. Król, Kraków 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.: Biblioteka 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): Podstawy komunikacji w nowych mediach 

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 

 

KNM_01 
TK_01 2 F 

KNM_02 TK_01 2 F 

KNM_03 TK_02 1 P 

KNM_04 TK_03 1 P 

KNM_05 TK_04 1 P 

1. Analiza i interpretacja materiałów medialnych opracowanych przez studentów. 

2. Analiza i interpretacja wybranych materiałów medialnych. 

F – ocena formująca 

P – ocena podsumowująca 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Podstawy komunikacji w nowych mediach 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

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

- 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 

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: Translatorium 

2. Kod modułu kształcenia: TRS 

3. Rodzaj modułu kształcenia:  

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska  

5. Poziom studiów: drugi 

6. Rok studiów: pierwszy  

7. Semestr: pierwszy i drugi 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty 60 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 8 

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 

Praktyczne zapoznanie studentów z podstawami warsztatu tłumacza. 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) 

Znajomość języka angielskiego na poziomie 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 

TRS_1 Student zna i potrafi określić podstawowe trudności 

towarzyszące przekładaniu tekstów pisanych różnego rodzaju 

(artystycznych, naukowych, użytkowych). 

K_U02, K_U06 

TRS_2 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_U06 

TRS_3 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_U03, K_U09, K_K07 

TRS_4 Student potrafi korygować i redagować przedłożony mu do 

korekty tekst tłumaczenia z języka obcego na język polski. 

K_U09, K_K07 

TRS_5 Student potrafi zaplanować długoterminowe działanie 

profesjonalne, skutecznie pracować w grupie, przyjmując w 

niej różne role, a także rozumie konieczność ustawicznego 

rozwoju zawodowego. 

K_U10, K_K01 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Translatorium 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Ćwiczenia translacyjne 
TRS_1, TRS_02, TRS_03, 

TRS_05 

TK_02 Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne 
TRS_1, TRS_02, TRS_03, 

TRS_05 
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TK_03 Ćwiczenia w zakresie korekty cudzego tekstu  
TRS_1, TRS_02, TRS_03, 

TRS_04, TRS_05 
 

5. Zalecana literatura 

Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Poznań 1994. 

Dąbska-Prokop U., Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000. 

Dzierżanowska H,, Przekład tekstów nieliterackich, Warszawa 1988. 

Jarniewicz J., Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Kraków 2012. 

Piotrowska M., Learning Translation – Learning the Impossible? A Course of Translation form 

English into Polish, Kraków 2001. 

Voellnagel A., Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Warszawa 1985. 

Wawrzyniak Z., Praktyczne aspekty translacji literackiej na przykładzie języków niemieckiego i 

angielskiego, Warszawa 1991. 

Ziomek J., Kto mówi?, „Teksty” 1975, z.6, s. 44-55. 

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 

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 

TRS_01 TK_01, TK_02, TK_03 

Praca indywidualna oraz w 

grupach; dyskusja; peer-

correction. 

Formujące, 

podsumowujące 

TRS_02 TK_01, TK_02, TK_03 

Praca indywidualna oraz w 

grupach; dyskusja; peer-

correction 

Formujące, 

podsumowujące 

TRS_03 TK_01, TK_02, TK_03 

Praca indywidualna oraz w 

grupach; dyskusja; peer-

correction 

Formujące, 

podsumowujące 

TRS_04 TK_03 

Praca indywidualna oraz w 

grupach; dyskusja; peer-

correction 

Formujące, 

podsumowujące 

TRS_05 TK_01, TK_02, TK_03 

Praca indywidualna oraz w 

grupach; dyskusja; peer-

correction 

Formujące, 

podsumowujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Translatorium 

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  60 - 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 
55 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
77 - 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 
215 

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: Opracowanie stylistyczne i redakcja tekstu 

2. Kod modułu kształcenia: OSRT 

3. Rodzaj modułu kształcenia: kierunkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopień 

6. Rok studiów: I rok 

7. Semestr: zimowy 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:30h warsztaty 

9. Liczba punktów ECTS: 4 

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 redakcji tekstów zróżnicowanych funkcjonalnie 

 Podniesienie praktycznych umiejętności wykorzystywania technik i środków 

stylistycznych 

 Zapoznanie studentów z kategoryzacją stylistyczną i stylową 

 Podniesienie kompetencji w zakresie właściwej identyfikacji i adekwatnego wyboru 

kodu zróżnicowanego stylistycznie 

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 

OSRT_01 dobierać adekwatny stylistycznie kod K_W01, K_K08 

OSRT_02 wykorzystywać techniki i środki stylistyczne K_U03, 

OSRT_03 poprawnie i spójnie redagować różnorodne funkcjonalnie 

teksty 

K_W03, K_W13, K_U03, 

OSRT_04 modyfikować stylowo wypowiedzi, uwzględniając 

kontekst kulturowy i komunikacyjny przekazu  

K_W11, 

K_U02,K_U03,K_U08, 

K_K01 

OSRT_05 stosować środki i technikistylistyczne zgodnie z 

zasadami etyki komunikacji 

K_W13,K_U03, K_U04 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Opracowanie stylistyczne i redakcja tekstu 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Kategoryzacja stylowa i stylistyczna tekstów OSRT_01, OSRT_04 

TK_02 Redakcja zróżnicowanych funkcjonalnie tekstów 

OSRT_01, OSRT_02, 

OSRT_03, OSRT_04, 

OSRT_05 
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TK_03 Analiza stylistyczna różnorodnych funkcjonalnie tekstów OSRT_01, OSRT_03 

TK_04 Środki i techniki stylistyczne OSRT_02, OSRT_05 

 

5. Zalecana literatura 

B.Witosz, Dyskurs i stylistyka, Katowice 2009 

M.R.Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Warszawa 1979 

A.Nita, J.Wasilewski, Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki,Gdańsk 2011 

M.Pietrzak, Retoryka narzędzie w twórczej komunikacji. Teatr i film, Warszawa 2012 

M.Koszowy, K.Budzyńska, Strategie retoryczne, techniki komunikacyjno-poznawcze, błędy i 

sofizmaty, 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 Instytutu Kultury Europejskiej UAM 

III. Informacje dodatkowe  

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

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Opracowanie stylistyczne i redakcja 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 

OSRT_01 TK_01, TK_02, TK-03 1,2 F,P 

OSRT_02 TK_04, TK_02 1,2 F,P 

OSRT_03 TK_03, TK_02 1,2 F,P 

OSRT_04 TK_01, TK_02 1,2 F,P 

OSRT_05 TK_04, TK_02 1,2 F,P 

1. praca w zespole 

2. przygotowanie tekstów pod opieką specjalisty 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Opracowanie stylistyczne i redakcja 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  
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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 2 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 20 - 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 
112 

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: Podstawy makro- i mikroekonomii 

2. Kod modułu kształcenia: PMM 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II 

6. Rok studiów: 2 

7. Semestr: 3 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:wykład30h 

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 prawidłowościami rządzącymi 

procesem gospodarowania w oparciu o dorobek teorii ekonomii i polityki gospodarczej, w 

podziale na zagadnienia związane z mikroekonomią i makroekonomią.  

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 

PMM_01 
Posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami 

z zakresu makro- i mikroekonomii 

K_W02; K_W12; K_U01; 

K_K05 

PMM_02 
Zaprezentować i posługiwać się wiedzą na temat 

wpływu sfery makroekonomicznej na sferę 

mikroekonomiczną i wzajemnych oddziaływań 

między nimi 

K_W02; K_W12; K_U03; 

K_K05;  

PMM_03 
postrzegać gospodarkę narodową i światową jako 

systemu sprzężeń zwrotnych, opartego na różnego 

typu mechanizmach mnożnikowych 

K_W02; K_W12; K_U03; 

K_U07; K_K05 

PMM_04 
samodzielnie analizować zjawiska gospodarcze oraz 

oceny działań rządu z punktu widzenia potrzeb 

gospodarki narodowej 

K_W02; K_W12; K_U01; 

K_U03;K_K05 

PMM_05 
podejmować decyzje z punktu widzenia pojedynczego 

uczestnika procesu gospodarowania 

K_W02; K_U01; K_K05;  

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Podstawy makro- i mikro ekonomii 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii; 

Rachunek dochodu narodowego 

PMM_01; 

TK_02 Cykliczny rozwój gospodarki; Rola państwa w gospodarce 
PMM_03; PMM_04; 

PMM_05 
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TK_03 Makroekonomia gospodarki otwartej 
PMM_03; PMM_04; 

PMM_05 

TK_04 
Zasady zachowań konsumenta na rynku; Zasady 

zachowania przedsiębiorstwa na rynku 

PMM_02; PMM_04; 

TK_05 
Rynek pieniężno-kredytowy: kreacja pieniądza 

bezgotówkowego 

PMM_02; PMM_04; 

 

5. Zalecana literatura 

Gulcz M., Ekonomia, część I. Mikroekonomia, [ostatnie wydanie] 

Gulcz M., Ekonomia, część II. Makroekonomia, [ostatnie wydanie] 

Milewski R., Podstawy ekonomii, [ostatnie 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.: Biblioteka IKE 

III. Informacje dodatkowe  

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

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Podstawy makro- i mikro ekonomii 

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 

PMM_01 TK_01 praca w zespołach, dyskusja F, P 

PMM_02 TK_04; TK_05 praca w zespołach, dyskusja F, P 

PMM_03 TK_02; TK_03 praca w zespołach, dyskusja F, P 

PMM_04 TK_02; TK_03; TK_04; 

TK_05 
praca w zespołach, dyskusja F, P 

PMM_05 
TK_02; TK_03 

wykonanie zaleconych zadań i 

ich omówienie 
F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Podstawy makro- i mikro ekonomii 

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 20 - 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 
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: Startup i network 

2. Kod modułu kształcenia: STN 

3. Rodzaj modułu kształcenia: kierunkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopień 

6. Rok studiów: I rok 

7. Semestr: 1 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h warsztaty 

9. Liczba punktów ECTS: 4 

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

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

specjalista – założyciel startupu 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 Wskazanie współczesnych możliwości w zakresie e-pracy 

 Przybliżenie praktycznych problemów rynku startupowego 

 Wskazanie sposobów i źródeł finansowania działalności biznesowej w e-przestrzeni 

 Pokazanie zasad pracy w zespole  

 Omówienie zasad networkingu 

 

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

obowiązują) 

Podstawy z zakresu komunikacji medialnej oraz technologii informatycznej. 

 

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 

STN_01 wykorzystywać możliwości networkingu K_W08, K_K01, 

STN_02 stworzyć startup, a przynajmniej zna zasady jego 

tworzenia 

K_W03, K_U03 

STN_03 rozpoznać zapotrzebowanie e-rynku K_W05, K_U05 

STN_04 wykorzystywać narzędzia wspomagające rozwój 

startupu  

K_W04, K_W13, K_K08 

STN_05 poprowadzić prace zespołu zajmującego się e-

biznesem 

K_W14, K_W15, K_U04, 

K_U10, K_K02, K_K04, K_K06 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Startup i network 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 E-biznes i jego finansowanie STN_02, STN_04,  

TK_02 Typy startupów i ich zakładanie STN_05, STN_02 

TK_03 Zarządzanie e-zespołem, praca w e-zespole STN_05,STN_04, STN_03, 

mailto:kontakt@elizagrzelak.pl/
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STN_02, STN_01 

TK_04 Analiza potrzeb e-rynku, network STN_01, STN_03 

TK_05 Narzędzia wykorzystywane w rozbudowie startupów 
STN_05,STN_04, STN_03, 

STN_02, STN_01 

 

5. Zalecana literatura 

 S.Blank, B.Dorf, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Gliwice 2013 

 Ch. Guillebeau, Niskobudżetowy startup. Zyskowny biznes i życie bez frustracji, Gliwice 2012 

 M. Cichoń, M. Cisek, K. Czopek, A. Dejnaka, J. Dudzic, M. Dutko, Biblia e-biznesu (ebook), 

Gliwice 2013 

 K. Mikołajczyk, D. Nawojczyk, Start-up po polsku. Jak założyć i rozwinąć dochodowy e-biznes, 

Gliwice 2013 

 David Delaney, New Business Networking, Poznań 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.: 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): Startup i network 

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 

STN_01 TK_03, TK_04, TK_05 1,2,3 F,P 

STN_02 TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_05 
1,2,3 F,P 

STN_03 TK_03, TK_04, TK_05 1,2,3 F,P 

STN_04 TK_01, TK_03, TK_05 1,2,3 F,P 

STN_05 TK_02, TK_03, TK_05 1,2,3 F,P 

1.Dyskusja 

2.Praca w zespole 

3.Wykonywanie zadań indywidualnych 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Startup i network 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

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

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia   - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  

- seminarium  - seminarium  

https://helion.pl/autorzy/marcin-cichon
https://helion.pl/autorzy/marcin-cisek
https://helion.pl/autorzy/kamil-czopek
https://helion.pl/autorzy/agnieszka-dejnaka
https://helion.pl/autorzy/jacek-dudzic
https://helion.pl/autorzy/macie
https://helion.pl/autorzy/kamila-mikolajczyk
https://helion.pl/autorzy/dariusz-nawojczyk
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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 
10 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 10 - 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  - 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 
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: Organizacja i zarządzanie eventami 

2. Kod modułu kształcenia: OZE 

3. Rodzaj modułu kształcenia: Obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: I stopień, studia stacjonarne  

6. Rok studiów: II rok 

7. Semestr: 3 

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: Sylwia Szykowna, dr, sylwia-szykowna@o2.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć dotyczących organizacji i zarządzania działań 

zespołów zorganizowanych oraz kierowania nimi, 

 zapoznanie studentów z prawnymi regulacjami organizacji eventów, 

 przekazanie wiedzy dotyczącej planowania, organizacji eventów z uwzględnieniem przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa, 

 rozwój umiejętności interpersonalnych w pracy z ludźmi, zarządzania ludźmi w sytuacjach 

kryzysowych.  

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 

OZE_01 znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania problemów w 

przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i życia ludzkiego, z 

uwzględnieniem prawnych aspektów organizacji eventów 

K_W12, K_U01, K_U03, 

K_U06, K_K04 

OZE_02 wykorzystaćwiedzę dotyczącą zasad organizacji eventów, 

zarządzania nimi, planowania działań, promocji działań, 

zarządzania ludźmi 

K_W14, K_U01, K_U03, 

K_K04, K_K06 

OZE_03 zdefiniować i wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu 

organizacji i zarządzania 

K_W01, K_W02, K_U02, 

K_K06 

OZE_04 zaprojektować obsługę logistyczną nowego przedsięwzięcia  K_W14, K_U06, K_U07, 

K_K05, K_K07 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Organizacja i zarządzanie eventami 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Podstawy teorii organizacji i zarządzania eventami OZE_02, OZE_03 

TK_02 Bezpieczeństwo eventów w teorii i w praktyce OZE_01 

TK_03 Podstawy prawne organizacji eventów OZE_01, OZE_02 

TK_04 Komunikacja w organizacji i zarządzaniu eventami OZE_02, OZE_03, OZE_04 
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TK_05 
Projektujemy – organizacja i zarządzanie wydarzeniem w 

praktyce 
OZE_02, OZE_04 

 

5. Zalecana literatura 

 R.  Caillois, Gry i ludzie, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1997. 

 Ludyczny wymiar kultury, red. J. Grad, H. Mamzer, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 2004. 

 J. Huizinga, Homo ludens, Zabawa jako źródło kultury, Czytelnik, Warszawa 1998. 

 Ustawa Sejmowa, "Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych",Ustawa 

Sejmowa, "Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej". 

 W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o 

bezpieczeństwie imprez masowych, Warszawa 2012. 

 Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Wrocław 

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.: 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): Organizacja i zarządzanie eventami 

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 

OZE_01 TK_02, TK_03 1,2,3 F,P 

OZE_02 
TK_01, TK_03, TK_04, 

TK_05 
1,2,3 F,P 

OZE_03 TK_01, TK_04 1,2,3 F,P 

OZE_04 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: Organizacja i zarządzanie eventami 

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 
20 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 30 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 20 - 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 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 
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 



1 
 

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Research i zarządzanie informacją 

2. Kod modułu kształcenia: RZI 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: 2 

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: dr Mateusz Jaeger, jaeger@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu jest wyposażenie studentów w podstawowe techniki poszukiwania informacji 

(research) i zarządzania informacją. 

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 

RZI_01 Odnaleźć porządane informacje w źródłach 

elektronicznych, internetowych i tradycyjnych. 

K_U01; K_K04; K_K06 

RZI_02 Wykorzystać relacje interpersonalne i znajomośc 

środowiska/branży dla maksymalizacji efektów 

resaerach’u. 

K_U01; K_K04; K_K06 

RZI_03 Syntetyzować pozyskane dane i łączyć pozornie odległe 

fakty. 

K_U01; K_K04; K_K06 

RZI_04 Zarządzać informacją w celu gromadzenia danych oraz 

czytelnego ich prezentowania. 

K_U01; K_K04; K_K06 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Research i zarządzanie informacją 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Poszukiwanie danych w świecie dezinformacji. RZI_01; RZI_02; RZI_03; 

TK_02 Krytyka źródeł we współczensym świecie. RZI_01; RZI_02; 

TK_03 Tworzenie baz danych. RZI_04 

TK_04 
Prezentacja wyników reserach’u z uwzględnieniem 

predyspozycji i priorytetów odbiorcy. 
RZI_03; RZI_04 

 

5. Zalecana literatura 

Roman K.W., Podstawy zarządzania informacją, Toruń 2012. 

Zarządzanie informacją, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
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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 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): Research i zarządzanie informacją 

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 

RZI_01 TK_01; TK_02; 
Realizacja zadania w zespole 

(2-osobowym). 
P 

RZI_02 TK_01; TK_02; 
Realizacja zadania w zespole 

(2-osobowym). 
P 

RZI_03 TK_03; TK_04; Przygotowanie projektu. P 

RZI_04 TK_01; TK_04; Przygotowanie projektu. P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Research i zarządzanie informacją 

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 
15 - 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 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 
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: Instytucja kultury w działaniu: teatr, muzeum, centrum 

kultury 
2. Kod modułu kształcenia: PRZYB1 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopień 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: 2 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:45, WARSZTATY 

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: 

Zapoznanie studentów z realiami działania instytucji kultury. 

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

obowiązują): 

Znajomość podstaw prawnych zarządzania instytucjami kultury. 

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 

PRZYB1_01 ma wiedzę na temat specyfiki zarządzania teatrem oraz 

realizacji stawianych przez dyrekcją i zespołem zadań 

statutowych  

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_K03, 

K_K04, K_K05  

PRZYB1_02 ma wiedzę na temat kolejnych etapów przygotowań 

projektu teatralnego oraz wyobrażenie o problemach 

rodzących się podczas jego realizacji  

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_K03, 

K_K04, K_K05 

PRZYB1_03 ma podstawową wiedzę o zasadach dobrego 

zarządzania zespołem pracowniczym podczas prac nad 

nowym spektaklem 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_K03, 

K_K04, K_K05 

PRZYB1_04 ma wiedzę opatrzoną komentarzem praktyka na temat 

kolejnych etapów pracy zespołu artystycznego w 

teatrze 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_K03, 

K_K04, K_K05 

PRZYB1_05 ma wiedzę na temat problemów organizacyjnych, 

logistycznych i artystycznych, przed którymi stają 

pracownicy teatru w momencie finalizowania projektu 

artystycznego 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_K03, 

K_K04, K_K05 

PRZYB1_06 ma wiedzę na temat realizacji zadań statutowych w 

muzeum oraz wyobrażenie o obowiązkach dyrektora 

instytucji kultury 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_K03, 

K_K04, K_K05 

PRZYB1_07 ma wyobrażenie o problemach, z którymi spotyka się 

zespół pracowników muzeum przygotowujący wystawę 

wraz z programem imprez towarzyszących 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_K03, 

K_K04, K_K05 

PRZYB1_08 ma świadomość wagi dobrej znajomości ustaw 

regulujących działalność instytucji kultury oraz prawa, 

niezbędnych dla dobrego i skutecznego działania 

muzeum 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_K03, 

K_K04, K_K05 
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PRZYB1_09 ma wyobrażenie problemów, przed którymi staje 

instytucja kultury, prowadząc działalność edukacyjną, 

skierowaną do dzieci 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_K03, 

K_K04, K_K05 

PRZYB1_10 ma podstawową wiedzę na temat ustawowego 

obowiązku prowadzenia przez pracowników muzeów 

studiów naukowych i ochrony dziedzictwa narodowego 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, ,  K_K03, 

K_K04, K_K05 

PRZYB1_11 ma podstawową wiedzę na temat realiów 

funkcjonowania centrów kultury, ma wyobrażenie o 

problemach, z którymi styka się w kierowaniu 

instytucją dyrektor  

 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_K03, 

K_K04, K_K05 

PRZYB1_12 ma wyobrażenie o realizacji projektów w przestrzeni 

społecznej przez centrum kultury  

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_K03, 

K_K04, K_K05 

PRZYB1_13 ma wiedzę popartą komentarzem praktyków na temat 

projektów kulturalnych, kierowanych do dzieci i 

młodzieży 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_K03, 

K_K04, K_K05 

PRZYB1_14 ma wyobrażenie o problemach i sposobach ich 

rozwiązywania, z którymi zmaga się dyrektor dużego 

centrum kultury 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_W14,  

K_K03, K_K04, K_K05 

PRZYB1_15 Ma podstawową wiedzę o kreowaniu oferty kulturalnej, 

kierowanej do różnych odbiorców, na przykładzie 

działalności Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_K03, 

K_K04, K_K05 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Instytucja kultury w działaniu: teatr, muzeum, centrum kultury 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

Specyfika zarządzania teatrem, rok budżetowyoraz 

planowanie działań statutowych z perspektyw dyrektora 

instytucji. 

PRZYB1_01, PRZYB1_02, 

PRZYB1_03, PRZYB1_04, 

PRZYB1_05 

TK_02 

Od idei sztuki do premiery - etapy przygotowywania 

projektu teatralnego oraz problemy pojawiające się 

podczas jego realizacji 

PRZYB1_01, PRZYB1_02, 

PRZYB1_03, PRZYB1_04, 

PRZYB1_05 

TK_03 
Zarządzanie zespołem pracowników w kontekście 

przygotowywanego projektu artystycznego. 

PRZYB1_01, PRZYB1_02, 

PRZYB1_03, PRZYB1_04, 

PRZYB1_05 

TK_04 
Od tekstu literackiego do premiery przedstawienia – etapy 

pracy zespołu artystycznego w teatrze. 

PRZYB1_01, PRZYB1_02, 

PRZYB1_03, PRZYB1_04, 

PRZYB1_05 

TK_05 
Próba generalna i premiera– omówienie problemów 

organizacyjnych, logistycznych i artystycznych. 

PRZYB1_01, PRZYB1_02, 

PRZYB1_03, PRZYB1_04, 

PRZYB1_05 

TK_06 
Muzeum jako miejsce realizacji zadań statutowych – od 

budżetu do wystawy. Refleksje dyrektora. 

PRZYB1_06, PRZYB1_07, 

PRZYB1_08, PRZYB1_09, 

PRZYB1_10 

TK_07 

Realizacja wystawy i przygotowanie szerokiego programu 

okołowystawienniczego (naukowego, edukacyjnego i 

promocyjnego). 

PRZYB1_06, PRZYB1_07, 

PRZYB1_08, PRZYB1_09, 

PRZYB1_10 

TK_08 

Realizacja zadań statutowych w muzeum a przepisy 

prawa. Refleksje na marginesie przygotowań do wystawy 

z profesjonalnym katalogiem i towarzyszącą jej 

konferencją naukową. 

PRZYB1_06, PRZYB1_07, 

PRZYB1_08, PRZYB1_09, 

PRZYB1_10 
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TK_09 
Muzeum miejscem przyjaznym dzieciom. Uwagi na temat 

programów edukacyjnych w muzealnictwie. 

PRZYB1_06, 

PRZYB1_07, 

PRZYB1_08, 

PRZYB1_09, PRZYB1_10 

TK_10 
Muzeum jako ośrodek nauki i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

PRZYB1_06, 

PRZYB1_07, 

PRZYB1_08, 

PRZYB1_09, PRZYB1_10 

TK_11 
Centrum kultury w działaniu – refleksje dyrektora 

instytucji. 

PRZYB1_11, 

PRZYB1_12, 

PRZYB1_13, 

PRZYB1_14, PRZYB1_15 

TK_12 
Kreowanie projektów w przestrzeni społecznej przez 

centrum kultury na przykładzie eSTeDe w Gnieźnie. 

PRZYB1_11, 

PRZYB1_12, 

PRZYB1_13, 

PRZYB1_14, PRZYB1_15 

TK_13 

W jaki sposób zainteresować młodych ludzi kulturą? 

Problem widziany z pespektywy liderów projektów 

(eSTeDe w Gnieźnie) 

PRZYB1_11, 

PRZYB1_12, 

PRZYB1_13, 

PRZYB1_14, PRZYB1_15 

TK_14 
Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu” - problemy w 

zarządzaniu dużą instytucją kultury. Refleksje dyrektora. 

PRZYB1_11, 

PRZYB1_12, 

PRZYB1_13, 

PRZYB1_14, PRZYB1_15 

TK_15 

Kultura elitarna i popularna – jak tworzyć ofertę dla 

szerokiego grono odbiorców na przykładzie Centrum 

Kultury „Zamek” w Poznaniu. 

PRZYB1_11, 

PRZYB1_12, 

PRZYB1_13, 

PRZYB1_14, PRZYB1_15 
 

5. Zalecana literatura: 

 Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, red. G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. 

Wójtowski, Warszawa 2002 

 Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiana modelu, 

Poznań1996.  

 Ilczuk D., Siciński A., Wojciechowski J. S., Polityka kulturalna państwa. Projekt, Kultura 

Współczesna, nr 2-3, Warszawa 1999 

 Prawelska-Skrzypek G., Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Kraków 

2003 

 Goldman M., Hooffacker G., Współpraca z prasą i public relations, Warszawa 1997 

 Niemczyk A., Marketing w sferze kultury. Wybrane problemy, Kraków 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.: 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): Instytucja kultury w działaniu: teatr, muzeum, centrum 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 

PRZYB1_01 TK_01, TK_02, TK_03, 1, 2, 3 F, P 
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TK_04, TK_05 

PRZYB1_02 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05 
1, 2, 3 F, P 

PRZYB1_03 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05 
1, 2, 3 F, P 

PRZYB1_04 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05 
1, 2, 3 F, P 

PRZYB1_05 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05 
1, 2, 3 F, P 

PRZYB1_06 
TK_06, TK_07, TK_08, 

TK_09, TK_10 
1, 2, 3 F, P 

PRZYB1_07 
TK_06, TK_07, TK_08, 

TK_09, TK_10 
1, 2, 3, F, P 

PRZYB1_08 
TK_06, TK_07, TK_08, 

TK_09, TK_10 
1, 2, 3 F, P 

PRZYB1_09 
TK_06, TK_07, TK_08, 

TK_09, TK_10 
1, 2, 3 F, P 

PRZYB1_10 
TK_06, TK_07, TK_08, 

TK_09, TK_10 
1, 2, 3 F, P 

PRZYB1_11 
TK_11, TK_12, TK_13, 

TK_14, TK_15 
1, 2, 3 F, P 

PRZYB1_12 
TK_11, TK_12, TK_13, 

TK_14, TK_15 
1, 2, 3 F, P 

PRZYB1_13 
TK_11, TK_12, TK_13, 

TK_14, TK_15 
1, 2, 3 F, P 

PRZYB1_14 
TK_11, TK_12, TK_13, 

TK_14, TK_15 
1, 2, 3 F, P 

PRZYB1_15 
TK_11, TK_12, TK_13, 

TK_14, TK_15 
1, 2, 3 F, P 

 

1 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją ze studentami 

2 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną autorstwa studentów i dyskusja 

3 – Wykład i konwersatorium w gronie pracowników instytucji kultury 

 

F – oceny formujące 

P – oceny podsumowujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Instytucja kultury w działaniu: teatr, muzeum, centrum kultury 

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 45 - 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 30 - 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 70 - 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 
225 

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: Objazd naukowy 

2. Kod modułu kształcenia: PRZYB2 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia II stopnia 

6. Rok studiów: 1 

7. Semestr: 2 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztaty 30 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 8 

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

prowadzących zajęcia: Beata Frydryczak, beataf@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Objazd naukowy prowadzony w formie warsztaty ma na celu przygotowanie studentów do 

samodzielnej pracy opierającej się na przygotowaniu i realizacji projektu o charakterze turystyczno-

edukacyjnym. 

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

obowiązują) wiedza z zakresu studiów  

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 

PRZYB2_1 Zaplanować, opisać i przygotować samodzielnie projekt 

turystyczno-edukacyjny  

K_U01, K_U04, K_U10, 

K_K03, K_K05, K_K08 

PRZYB2_2 Uzasadnić merytorycznie przyjęte przez siebie założenia K_U01, K_U04, K_U10, 

K_K03, K_K05, K_K08 

PRZYB2_3 Zebrać materiał faktograficzny, dokumentalny  i 

archiwalny w celu opracowania projektu 

K_U01, K_K05K_U04, 

K_U10, K_K03, K_K08 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Elementy religioznawstwa 

Symbol 

treści 

kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_1 
Omówienie zasad objazdu terenowego, wybór regionu i jego 

uzasadnienie merytoryczne  

PRZYB2_1, PRZYB2_2, 

PRZYB2_3 

TK_2 
Przygotowanie merytoryczne: historyczne, kulturowe, 

społeczne wybranego regionu  

PRZYB2_1, PRZYB2_2, 

PRZYB2_3 

TK_3 
Przygotowanie i omówienie projektów realizowanych przez 

studentów 

PRZYB2_1, PRZYB2_2, 

PRZYB2_3 

5. Zalecana literatura; literatura dobierana jest w zależności od przyjętej destynacji objazdu  

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 
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III. Informacje dodatkowe  

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

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Objazd naukowy 

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 

PRZYB2_1 
TK_1; TK_2, TK_3,  1, 2, 3  F, P 

PRZYB2_2 
TK_1; TK_2, TK_3, 1, 2, 3 F, P 

PRZYB2_3 
TK_1; TK_2, TK_3, 1, 2, 3 F, P 

1_dyskusja 

2_warsztat terenowy 

3_prezentacja 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Objazd naukowy 

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 
45 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 15 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 30 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
45 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
30 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej  - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 45 - zbieranie materiału  

- przygotowanie do 

egzaminu/zaliczenia i udział w 
 

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
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egzaminie/zaliczeniu 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
240 

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: Reportaż 

2. Kod modułu kształcenia: PRZYB3 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: 2 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: warsztat, 45 h 

9. Liczba punktów ECTS: 8 

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 reportera. 

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 

PRZYB3_01 Tworzyć materiały reportażowe w oparciu o 

różnorodne źródła informacji. 

K_U01; K_U03; K_K04; 

K_K06 

PRZYB3_02 Stosować zasady etyki w pracy reportera. K_U01; K_U03; K_K04; 

K_K06 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Reportaż 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Rozmowa i chęć poznania Innego jako podstawa pracy 

reportera. 
PRZYB3_01; PRZYB3_02 

TK_02 Reportaż historyczny. PRZYB3_01; PRZYB3_02 

TK_03 Reporter w sieci Web 2.0 PRZYB3_01; PRZYB3_02 

TK_04 Reporterskie środki wyrazu. PRZYB3_01; PRZYB3_02 

TK_05 
Poufność, estetyzacja, ubarwianie, konfabulacja – etyka 

w pracy reportera. 
PRZYB3_01; PRZYB3_02 

 

5. Zalecana literatura 

 Domosławski A., Kapuściński non-fiction, Warszawa 2010. 

 Marinovich G., Silva J., Bractwo Bang Bang, Sine Qua Non, 2012. 

 Meller A., Zenga zenga, czyli jak szczury zjadły króla Afryki, The facto 2012. 

 Wańkowicz M., Karafka La Fontaine’a, 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.: Materiały i instrukcje będą przekazywane w ramach zajęć. 
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III. Informacje dodatkowe  

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

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Reportaż 

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 

PRZYB3_01 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04; TK_05; 

Praca warsztatowa nad 

stworzeniem materiału 

reportażowego. 

P 

PRZYB3_02 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04; TK_05; 
Dyskusja. P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Reportaż 

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  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 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 5 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 20 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
 

- przygotowanie pracy pisemnej 60 - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 110 - 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 
240 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 



3 
 

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: Wstęp do medioznawstwa 

2. Kod modułu kształcenia: WDM 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obligatoryjny (w ramach specjalności) 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: II 

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

9. Liczba punktów ECTS: 2 

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 

Głównym celem modułu jest przekazanie syntetycznej wiedzy na temat współczesnych badań 

medioznawczych. 

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

obowiązują) 

Student ma ogólną wiedzę humanistyczną, a także posiada kompetencje w zakresie 

komunikacji medialnej i kulturowej. 

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 

WDM_01 Rozpoznać najważniejsze koncepcje i teorie medioznawcze 

XX wieku i początku XX wieku. 

K_W03; K_W04; K_W06; 

K_W09; K_U01; K_K02 

WDM_02 Posługiwać się odpowiednią terminologią. K_W04; K_W09; K_U02; 

K_K02 

WDM_03 Stosować wiedzę medioznawczą do krytycznej analizy 

dyskursów życia publicznego. 

K_W03; K_W04; K_U01; 

K_K08 

WDM_04 Rozpatrywać złożone procesy społeczne, ekonomiczne, 

polityczne, religijne i kulturowe w kontekście funkcjonowania 

mediów. 

K_W03; K_W08; K_U06; 

K_K08 

WDM_05 Analizować i interpretować w sposób pogłębiony 

najważniejsze problemy oraz 

zjawiska współczesnego świata ze szczególnym 

uwzględnieniem Europy. 

K_W03; K_W06; K_W08; 

K_W12; K_U06; K_K08 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do medioznawstwa 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Od determinizmu technologicznego do teorii symulacji. Teorie, 

terminy, uczeni 

WDM_01, WDM_02, 

WDM_03 

TK_02 Media tradycyjne a nowe media WDM_01, WDM_02 

TK_03 Systemy medialne krajów europejskich WDM_04, WDM_05 

TK_04 Media władzy – władza mediów 
WDM_03, WDM_04, 

WDM_05 
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5. Zalecana literatura 

 S. J. Baran, D. K. Davis, Teorie komunikowania masowego, tłum. A. Sadza, Kraków 2007. 

 W. Cummins, G. Gordon, Programming Our Lives. Television and American Identity, Westport 

2006. 

 T. A. van Dijk, Discourse, Racism and Ideology, La Laguna 1996. 

 K. Kozłowski, Co to jest medium?, „Images. The International Journal of European Film, 

Performing Arts and Audiovisual Communication”, vol 8., no 15-16 (2011). 

 K. Krzysztofek, Status przemysłów kultury: między ekonomią i kulturą, [w:] Perspektywy badań 

nad kulturą, red. R. W. Kluszczyński, A. Zeidler-Janiszewska, Łódź 2008. 

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

 K. Loska, Dziedzictwo McLuhana - między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 2001. 

 É. Maigret, É. Macé, Penser les Médiacultures, Paris 2005.  

 M. McLuhan, Zrozumieć media, [w:] tegoż, Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, tłum. 

E. Różalska, J. M. Stokłosa, Poznań 2001. 

 D. Murthy, Twitter: social communication in the Twitter age, Cambridge 2013. 

 E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia. Opinia publiczna – nasza skóra społeczna, tłum. J. 

Gilewicz, Poznań 2004. 

 Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, 

Kraków 2015. 

 D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. W. J. Burszta, Poznań 1998. 

 L. Taylor, A. Willis, Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, tłum. M. Król, Kraków 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. 

Biblioteka UAM oraz 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): Wstęp do medioznawstwa 

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 

WDM_01 TK_01, TK_02 1 F,P 

WDM_02 TK_01, TK_02 1 F 

WDM_03 TK_01, TK_04 1 F 

WDM_04 TK_03, TK_04 1,2 F,P 

WDM_05 TK_03, TK_04 1,2 F,P 

 
1. Wykład wraz z prezentacją wybranych przykładów medialnych. 

2. Analiza i interpretacja wybranych materiałów medialnych. 

F – ocena formująca 

P – ocena podsumowująca 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Wstęp do medioznawstwa 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 
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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  - 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: Polityka kulturalna instytucji 

2. Kod modułu kształcenia: PKI 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopień 

6. Rok studiów: 1 

7. Semestr: 2 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:15, Wykłady 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

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 wprowadzenie studentów w zagadnienia kreowania i prowadzenia polityki kulturalnej 

przez Unię Europejską oraz instytucje państwowe i samorządowe.  

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

obowiązują): 

Znajomość podstaw prawnych działalności instytucji państwowych oraz samorządowych. 

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 

PKI_01 potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu polityki 

kulturalnej oraz omówić przykładowe formy praktycznego 

działania w sferze kultury. 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W10, K_W12, K_W14, 

K_U01, K_U06, K_U10, 

K_K03, K_K04, K_K05 

 

PKI_02 zna aktualne tendencje i priorytety polityki kulturalne Unii 

Europejskiej oraz kompetencje instytucji europejskich w 

zakresie polityki kulturalnej, potrafi odnaleźć w zasobach 

internetu niezbędne do pogłębienia wiedzy dokumenty 

 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W10, K_W12, K_W14, 

K_U01, K_U06, K_U10, 

K_K03, K_K04, K_K05 

PKI_03 zna podstawy prawne finansowania działalności 

kulturalnej w Polsce oraz zasady upowszechnianie kultury 

w Polsce. 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W10, K_W12, K_W14, 

K_U01, K_U06, K_U10, 

K_K03, K_K04, K_K05 

PKI_04 

potrafi scharakteryzować podstawowe modele polityki 

kulturalnej. 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W10, K_W12, K_W14, 

K_U01, K_U06, K_U10, 

K_K03, K_K04, K_K05 

PKI_05 ma świadomość wielkiego znaczenia stowarzyszeń 

profesjonalnych i organizacji pozarządowych w tworzeniu 

polityki kulturalnej 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W10, K_W12, K_W14, 

K_U01, K_U06, K_U10, 

K_K03, K_K04, K_K05 

PKI_06 zna zasady, na podstawie których realizowana jest polityka 

kulturalna Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W10, K_W12, K_W14, 

K_U01, K_U06, K_U10, 

K_K03, K_K04, K_K05 
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PKU_07 

zna zasady, na podstawie których prowadzona jest polityka 

kulturalna na poziomie wspólnoty lokalnej na przykładzie 

miasta Gniezna. 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W10, K_W12, K_W14, 

K_U01, K_U06, K_U10, 

K_K03, K_K04, K_K05 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Polityka kulturalna instytucji 

Symbol 

treści 

kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

Projekt kulturalny, strategia rozwoju kultury, polityka 

kulturalna – omówienie przykładowych form 

praktycznego działania w kulturze. 

PKU_01, PKU_02, PKU_03, 

PKU-04, PKU_05, PKU_06, 

PKU_07 

TK_02 

Aktualne tendencje i priorytety w polityce kulturalne w 

Unii Europejskiej. Kompetencje instytucji europejskich 

w zakresie polityki kulturalnej oraz programy 

wspólnotowe jako instrument realizacji polityki 

kulturalnej 

PKU_01, PKU_02, PKU_4, 

PKU_05, PKU_06, PKU_07 

TK_03 
Finansowanie oraz organizacja i upowszechnianie 

kultury w Polsce. 

PKU_01, PKU_02, PKU_03, 

PKU_04, PKU_05, PKU_06, 

PKU-07 

TK_04 Modele polityki kulturalnej. 

PKU_01, PKU_02, PKU_03, 

PKU_04, PKU-05, PKU_06, 

PKU_07 

TK_05 
Rola stowarzyszeń profesjonalnych i organizacji 

pozarządowych w tworzeniu polityki kulturalnej 

PKU_01, PKU_02, PKU_03, 

PKU_04, PKU_05, PKU_06, 

PKU_07 

TK_06 
Polityka kulturalna Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. 

PKU_01, PKU_02, PKU_03, 

PKU_04, PKU_05, PKU_06, 

PKU_07 

TK_07 

Polityka kulturalna na poziomie wspólnoty lokalnej na 

przykładzie miasta Gniezna. 

PKU_01, PKU_02, PKU_03, 

PKU_04, PKU_05, PKU_06, 

PKU_07 
 

5. Zalecana literatura: 

 Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, red. G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. 

Wójtowski, Warszawa 2002 

 Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Kraków 2001 

 Chełmińska M., Rola państwa w polityce kulturalnej (z doświadczeń krajów europejskich), 

w: Kultura polska w nowej sytuacji historycznej, red. J. Damrosz, Warszawa 1998 

 Dylematy animacji kultury, J. Gajda, red. W. Żardecki, Lublin 2001 

 Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiana modelu, 

Poznań1996.  

 Ilczuk D., Siciński A., Wojciechowski J. S., Polityka kulturalna państwa. Projekt, Kultura 

Współczesna, nr 2-3, Warszawa 1999 

 Prawelska-Skrzypek G., Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, 

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.: Z materiałami można zapoznać się w bibliotece IKE UAMoraz BU 

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): Polityka kulturalna instytucji 

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 

PKU_01 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07 

1,2 F, P 

PKU_02 
TK_01, TK_02, TK_04, 

TK_05, TK_06, TK_07 
1,2 F, P 

PKU_03 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07 

1,2 F, P 

PKU_04 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07 

1,2 F, P 

PKU_05 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07 

1,2 F, P 

PKU_06 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07 

1,2,3 F, P 

PKU_07 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07 

1,2,3 F, P 

 

1 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją ze studentami 

2 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną autorstwa studentów i dyskusja 

3 – Wykład i konwersatorium w gronie pracowników instytucji kultury 

F – oceny formujące 

P – oceny podsumowujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Polityka kulturalna instytucji 

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  
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 

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: Własność intelektualna w mediach 

2. Kod modułu kształcenia: WIW 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II 

6. Rok studiów: 2 

7. Semestr: 3 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:ćwiczenia30h 

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 ochroną praw autorów - twórców - 

wykonawców a także problematyką prawnych ram wykonywania zawodu dziennikarskiego. 

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 

WIW_01 
posługiwać się płynnie terminologią z zakresu praw 

autorskich i prasowych  

K_W04, K_W16, K_U02, 

K_K05 

WIW_02 
uporządkować wiedzę o strukturze i funkcjach 

podstaw prawnych w komunikacji medialnej 

K_W04, K_U02, K_U03, 

K_K05 

WIW_03 
pogłębiać wiedzę na temat funkcjonowania mediów w 

wymiarze prawnym 

K_W04, K_W05, K_W16, 

K_U03, K_K08 

WIW_04 
sprawnie wykorzystywać poznane teorie dotyczące 

komunikacji prawnej w praktycznych 

doświadczeniach społecznych 

K_W03, K_W08, K_U02, 

K_U06, K_K04, K_K08 

WIW_05 
merytorycznie przygotować się do wykonywanej 

przez siebie pracy 

K_W08, K_W16, K_U06, 

K_U10, K_K04, K_K05 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Własność intelektualna w mediach 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

- Systematyka prawa własności intelektualnej 

- Prawo prasowe, radiofonia i telewizja, prawo autorskie 

- Przedmiot i podmiot prawa autorskiego  

WIW_01; WIW_02; 

WIW_05 

TK_02 
-Treść prawa autorskiego: prawa osobiste i majątkowe 

- Zakres dozwolonego użytku chronionych utworów  

WIW_01; WIW_02; 

WIW_05 

TK_03 
- Przejście autorskich praw majątkowych 

- Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych 

WIW_01; WIW_02; 

WIW_05 
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TK_04 
- Prawa i obowiązki dziennikarzy 

- Wolność słowa, ekspresji, prawo do informacji 

WIW_01; WIW_02; 

WIW_04; WIW_05 

TK_05 - Prawo pracy w zawodzie dziennikarza 
WIW_02; WIW_03; 

WIW_04; WIW_05 
 

5. Zalecana literatura 

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie: przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe 

[najnowsze wydanie] 

Barta J., Markiewicz R., Prawo Mediów [najnowsze wydanie] 

Dobosz I., Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, [najnowsze wydanie] 

Dobosz I., Prawo prasowe. Podręcznik [najnowsze wydanie] 

Ferenc-Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008 

Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne [najnowsze wydanie] 

Sokolewicz W., Prasa i Konstytucja, Warszawa 2011 

Ustawa o dostępie do informacji publicznych 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Ustawa: prawo prasowe 

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): Własność intelektualna w mediach 

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 

WIW_01 TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04 
praca w zespołach, dyskusja  FP 

WIW_02 TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04; TK_05 
praca w zespołach, dyskusja FP 

WIW_03 TK_05 praca w zespołach, dyskusja FP 

WIW_04 TK_04; TK_05;  praca w zespołach, dyskusja FP 

WIW_05 TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04; TK_05 

wykonanie zaleconych zadań i 

ich omówienie 
FP 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Własność intelektualna w mediach 

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  
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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 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 

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: Etyka komunikacji medialnej 

2. Kod modułu kształcenia: EKM 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopień 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: III 

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

11. Język wykładowy: Polski 

 

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

Zapoznanie studentów z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi etyki komunikacji medialnej oraz 

jej funkcjonowania w oparciu o globalną sieć komputerową. Prezentacja rzeczywistej 'mocy 

komunikacyjnej' Internetu, wynikającej z poszczególnych usług sieciowych o charakterze 

komunikacyjnym. Analiza etycznych aspektów rozwoju technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Wybrane zależności na linii Internet – Społeczeństwo Informacyjne. Praktyczne 

zagadnienie z obszaru komunikacji multimedialnej. Biegłość w posługiwaniu się przedmiotową 

terminologią. 

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

obowiązują) 

     Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę na temat teorii 

komunikacji, kultury i etyki komunikacji 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: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

EKM_01 Poznaje podstawy etycznych zachowań w obszarze 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. ma wiedzę 

o rodzajach komunikacji i o rządzących nimi 

prawidłowościach. samodzielnie zdobywa wiedzę.  

K_K06, K_W05, K_K02 

EKM_02 Zna terminologię używaną w komunikacji i rozumie jej 

źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych 

dyscyplin naukowych. Celnie określa różne postawy 

kulturowe oraz komunikacyjne. 

K_W01, K_U05 

EKM_03 Ma wiedzę na temat przekazów audiowizualnych oraz 

medialnych. Zna i rozumie komunikacyjne podstawy 

kultury. Jest gotowy do wykonywania działań z 

poszanowaniem norm etycznych. 

K_W11, K_K03 

EKM_04 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 

etycznych 

w komunikacji międzyludzkiej. Jest gotów do działania 

zgodnego z normami etycznymi. 

K_W15, K_W12, K_K07 

 

EKM_05 Zna i rozumie współczesne problemy etyczne związane z 

rozwojem technologii medialnych. Wyszukuje, analizuje, 

K_W04, K_U01 
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ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł 

pisanych i elektronicznych 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Etyka komunikacji medialnej 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Wprowadzenie podstawowej terminologii oraz 

metodologii.    EKM_01, EKM_02 

TK_02 
Zapoznanie studentów ze współczesnymi koncepcjami 

etyki medialnej.   
  EKM_03, EKM_04 

TK_03 
Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami 

społeczeństwa informacyjnego. 
  EKM_03, EKM_04, 

EKM_05 

TK_04 
Zapoznanie studentów z etycznym wymiarem technologii 

informacyjno-komunikacyjnej.    EKM_02, EKM_05 

TK_05 
Dyskusja na temat współczesnych problemów cywilizacji 

cyfrowej.   EKM_01, EKM_04 
 

5. Zalecana literatura 

 Castells M., Społeczeństwo sieci, Tł. Marody M., Warszawa, 2008. 

 Castells M., Władza komunikacji, Tł. Jedliński J., Tomanek P., Warszawa, 2013. 

 Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Tł. 

Hornowski T., Poznań, 2003.  

 Kocikowski A., Wprowadzenie do etyki informatycznej, Poznań, 2001.  

 Keen A., Kult amatora. jak Internet niszczy kulturę, Tł. Bernatowicz M., Warszawa, 2007. 

 Dobek-Ostrowska B. [red.], Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich 

dynamika rozwojowa, Wrocław, 2007.  

 Sokołowski M., Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP, Warszawa, 2007.  

 Kowalski T.,  Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa, 2006. 

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): Etyka komunikacji medialnej 

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 

 EKM_01  TK_01, TK_05 1, 2 F P 

 EKM_02 TK_01, TK_04 1, 2 F P 

 EKM_03 TK_02, TK_03 1, 2 F P 

 EKM_04 TK_02, TK_03, TK_04 1, 2 F P 

 EKM_05 TK_03, TK_04 1, 2 F P 
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1. Zajęcia połączone z prezentacją multimedialną. 

2. Zajęcia zakończone dyskusją. 

Oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P) 
 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Etyka komunikacji medialnej 

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 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 

 
- 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: Warsztaty audiowizualne 

2. Kod modułu kształcenia: WAU 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowe 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopień, studia stacjonarne  

6. Rok studiów: II rok 

7. Semestr: III 

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

9. Liczba punktów ECTS: 3 

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 studenta z praktycznym oddziaływaniem mediów audiowizualnych na współczesną 

kulturę, 

 nabycie umiejętności krytycznego myślenia, analizy i interpretacji przekazów audiowizualnych, 

 zapoznanie z kluczowymi teoriami związanymi ze światem mediów. 

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 

WAU_01 Zrozumieć wpływ mediów audiowizualnych na 

kształtowanie współczesnego społeczeństwa sieciowego i 

zmiany w kulturze 

K_W03, K_W12, K_U06, 

K_K08 

WAU_02 Wykorzystać w praktyce poznane teorie z zakresu 

medioznawstwa, poprawnie posługiwać się terminologią 

medioznawczą 

K_W03, K_U02, K_U03, 

K_U06, K_K05 

WAU_03 Trafnie analizować i krytycznie oceniać docierające do 

niego przekazy audiowizualne, precyzyjnie komentować i 

oceniać informacje pojawiające się w mediach 

K_W08, , K_W10, K_W12, 

K_U01, K_K05, K_K08 

WAU_04 Wymienić, poprawnie opisać i zinterpretować podstawowe 

gatunki i formy audiowizualne  

K_W08, K_W10, K_U01, 

K_U03 K_K05, K_K08 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztaty audiowizualne 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów kształcenia 

modułu  

TK_01 Brytyjskie studia kulturowe WAU_01, WAU_02, WAU_03 

TK_02 Historie mediów – między ideą a realizacją WAU_01, WAU_02 

TK_03 Ekranologia – różne porządki widzialności WAU_01, WAU_02, WAU_03 

TK_04 Gatunki telewizyjne WAU_03, WAU_04 

TK_05 Od reprodukcji technicznej do postprodukcji WAU_01, WAU_02, WAU_03, WAU_04 
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TK_06 Kultura konwergencji i społeczność fanów WAU_01, WAU_02, WAU_03 

5. Zalecana literatura 

 S. Hall, Kodowanie i dekodowanie, tłum. W.Lipnik, I. Siwinski, „Przekazy i Opinie” 1987, nr 1-2. 

 E. Huhtamo, Podstawy ekranologii, w: Widok. WRO Media Art Reader. Od kina absolutnego  do 

filmuy przyszłości. Materiały z historii eksperymentu w sztuce ruchomego obrazu, red. 

Kutlubasis-Krajewska V., Krajewski P., Wrocław 2009. 

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

 M. McLuhan, Zrozumieć miedia, w: M. McLuhan., Wybór tekstów, przeł. Różalska E., Stokłosa J., 

Poznań 2001, s.209-228.  

 M. McLuhan, Przekazem jest środek przekazu, w: Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i 

wybór tekstów, oprac. Kurz I., Kwiatkowska P., Zaremba Ł., Warszawa 2012.  

 W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, w: Twórca jako wytwórca, Warszawa 

2011. 

 E. Wójtowicz, Sztuka w kulturze postmedialnej, Gdańsk 2016.  

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

Filiciak, Warszawa 2007. 

 W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, 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.: 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): Warsztaty audiowizualne 

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 

WAU_01 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_05 
1,2,3 F,P 

WAU_02 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_05 
1,2,3 F,P 

WAU_03 
TK_01, TK_03, TK_04, 

TK_05 
1,2,3 F,P 

WAU_04 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: Warsztaty audiowizualne 

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  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 25 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
20 - 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 

 
- 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 ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Podstawy webmasteringu 

2. Kod modułu kształcenia: PWEB 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopnia 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 3 

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: dr Michał Duch, micduc@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

I. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z podstawami funkcjonowania stron internetowych, co w 

przyszłości ułatwi im tworzenie komunikatów za pomocą stron internetowych. Kolejnym celem warsztatu 

jest zapoznanie studentów z zagadnieniem tworzenia stron internetowych i przygotowanie zawodowej w 

charakterze osoby odpowiedzialnej za umieszczanie informacji na stronach internetowych (np. 

dziennikarz, publicysta itd.). Uczestnicy warsztatu nabędą znajomość języka HTML / XHTML, CSS i 

podstawy PHP  oraz zapoznają się z zadami optymalizacji  i pozycjonowania stron internetowych pod 

kątem wyszukiwarki  Google. 

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

Podstawowa znajomość obsługi komputera i umiejętność korzystania z sieci 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 

PWEB_01 obsługiwać nowoczesne systemy informatyczne wykorzystywane w 

pracy zawodowej 

K_W03; K_U03 

PWEB _02 stworzyć własną stronę internetową K_W03; K_U03 

PWEB _03 modyfikować treść stron internetowych K_W03; K_U03 

PWEB _04 opublikować stronę internetową na serwerze i potrafi przeprowadzić 

test jej funkcjonowania 

K_W03; K_U03 

 

4. Treści kształcenia: 

Nazwa modułu kształcenia: Podstawy webmasteringu 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 

Tworzenie tekstu HTML i CSS: 

 - wygląd, budowa, informacje podstawowe 

 HTML i CSS (nagłówki, znaczniki tekstowe, listy 

wypunktowane, tabele, dodawanie zdjęć) 

- znaczniki HTML i CSS wewnątrz kodu HTML. 

- elementy grafiki (.jpg, .png, tła obrazkowe, cięcie 

przykładowego layoutu strony www). 

- konstruowanie głównego menu strony  

PWEB_01; PWEB_02; 

PWEB_03; PWEB_04 
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TK_02 
Praca na Layuoutcie.Tworzenie strony responsywnej  za 

pomocą Bootstrap (instalacja, podstawy użycia). 

PWEB_01; PWEB_02; 

PWEB_03; PWEB_04 

TK_03 
Podstawy użycia javascript i PHP (podstawowe informacje, 

instalacja, przykłady). 

PWEB_01; PWEB_02; 

PWEB_03; PWEB_04 

TK_04 

Optymalizacja stron WWW według zasad zgodnych z 

pozycjonowaniem SEO. Podstawy pozycjonowania w 

wyszukiwarce internetowej (konstruowanie wartościowych 

artykułów, słowa kluczowe w treści, słów klika o algorytmie 

wyszukiwania google). 

Publikowanie strony internetowej. 

PWEB_01; PWEB_02; 

PWEB_03; PWEB_04 

 

5. Zalecana literatura 

 L. Lemay, R. Colburn, J.r Kyrnin, HTML,CSS i JavaScript dla każdego, wyd. VII, Gliwice 2017 

 J.Cranford Teague, CSS3. Szybki start, Gliwice 2012  

 B. Danowski, M. Makaruk, Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW, Gliwice 2007 

 J. Wrycza-Bekier, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu, Gliwice 2010  

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

 

W bibliotece IKE UAM. 
 

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

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Podstawy webmasteringu 

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 

PWEB_01 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04 

Warsztaty, praca przy komputerze 

w sali komputerowej 
F, P 

PWEB_02 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04 

Warsztaty, praca przy komputerze 

w sali komputerowej 
F, P 

PWEB_03 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04 

Warsztaty, praca przy komputerze 

w sali komputerowej 
F, P 

PWEB_04 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04 

Warsztaty, praca przy komputerze 

w sali komputerowej 
F, P 

 

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 

 

Ocenie podlegać będzie strona internetowa przygotowana w ramach warsztatu. Brane będzie pod 

uwagę zastosowanie narzędzia w projekcie: 

Na dst: student zrealizował projekt zadany na warsztacie w technologii HTML oraz CSS; 

Na db:potrafi zmodyfikować gotowy skrypt JavaScript; zna zasady pozycjonowania stron 

internetowych 

Na bdb: wykazuję się dużą dociekliwością i wykonuje dodatkowe zadania, potrafi stowrzyć w pełni 

rensponsywną stronę internetową 
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3. Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS): 

Nazwa przedmiotu: Podstawy webmasteringu 

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  
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Media relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową 

2. Kod modułu kształcenia: MSK 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 3 

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 Piotr Oleksy 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem kształcenia jest przekazanie studentom technik kształtowania przekazu informacji  w 

sytuacji kryzysowej dla instytucji/przedsiębiorstwa. 

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 

MSK_01 Podejmować prewencyjne działania w zakresie 

kształtowania przekazu medialnego przed spodziewaną 

sytuacja kryzysową. 

K_K04; K_K06; K_U03; 

K_U06 

MSK_02 Dostosować odpowiednie działania z zakresu media 

relations do skali oraz rodzaju sytuacji kryzysowej. 

K_K04; K_K06; K_U03; 

K_U06 

MSK_03 Zastosować różnorodne techniki kształtowania przekazu 

medialnego w sytuacji kryzysowej. 

K_K04; K_K06; K_U03; 

K_U06 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Media relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Media relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową – 

historia dobrych praktyk. 
MSK_02; MSK_03; 

TK_02 Prewencyjne kształtowanie przekazu medialnego. MSK_01; MSK_02; 

TK_03 
Dezinformacja jako metoda zarządzania media realtions w 

sytuacji kryzysowej. 
MSK_02;MSK_03; 

TK_04 
Znaczenie kontaktów interpersonalnych w media relations 

w sytuacji kryzysowej. 
MSK_02; MSK_03; 

TK_05 Etyka w media relations w sytuacji kryzysowej. MSK_02; MSK_03; 
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5. Zalecana literatura 

 Mitroff I.I., Pearson C.M., Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed 

najgorszym, Business Press, Warszawa 1998. 

 Murdoch A., Komunikowanie w kryzysie. Jak ratować wizerunek firmy, Poltext, Warszawa 

2003. 

 Rogester M., Larkin L., Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa 2005. 

 Rydzak W., Komunikowanie się w sytuacjach kryzysowych, w: Komunikowanie się w 

biznesie, red.nauk. H.Mruk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 

2002. 

 Smektała T., Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo 

Astrum, Wrocław 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): Media relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową 

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 

MSK_01 TK_02 
Dyskusja, praca grupa nad 

projektem. 
F, P 

MSK_02 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04; TK_05 

Dyskusja, praca grupa nad 

projektem. 
F, P 

MSK_03 
TK_01; TK_03; TK_04; 

TK_05 

Dyskusja, praca grupa nad 

projektem. 
F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Media relations w zarządzaniu sytuacją kryzysową 

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 
 



3 
 

- 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 
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 

 
- 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: Historia mediów tradycyjnych 

2. Kod modułu kształcenia: HMT 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obligatoryjny dla specjalności 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: III 

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

9. Liczba punktów ECTS: 2 

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 

Student/ka poznaje rozwój mediów w ujęciu diachronicznym z uwzględnieniem ich wpływu 

na cywilizacyjne przemiany. 

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

obowiązują) 

Student posiada wiedzę humanistyczną w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji 

medialnej.  

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 

HMT_01 Omówić w perspektywie diachronicznej rozwój mediów od 

oralnego po pisane. 

K_W03; K_W04; K_W06; 

K_W09; K_U01; K_K02 

HMT_02 Posługiwać się odpowiednią terminologią. K_W04; K_W09; K_U02; 

K_K02 

HMT_03 Określać i wyjaśniać zależności między porządkami znaczeń, 

technologii i podmiotami komunikacji. 

K_W03; K_W04; K_U01; 

K_K08 

HMT_04 Krytycznie analizować rozwój mediów przed Oświeceniem i 

po tym okresie. 

K_W03; K_W08; K_U06; 

K_K08 

HMT_05 Interpretować rozwój mediów w kontekście najważniejszych 

wydarzeń końca XX oraz początku XXI wieku. 

K_W03; K_W06; K_W08; 

K_W12; K_U06; K_K08 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Historia mediów tradycyjnych 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Rozwój mediów od starożytności po współczesność.: teorie, 

fakty, uczeni 
HMT_01; HMT_02 

TK_02 Media postrzegane z perspektywy epok. 
HMT_01; HMT_02; 

HMT_03; HMT_04 

TK_03 Media tradycyjne a nowe i nowe nowe media. HMT_01; HMT_02; HMT_03 

TK_04 Przyszłość mediów tradycyjnych. 
HMT_03: HMT_04;  

HMT_05 
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5. Zalecana literatura 

 S. J. Baran, D. K. Davis, Teorie komunikowania masowego, tłum. A. Sadza, Kraków 2007. 

 W. Cummins, G. Gordon, Programming Our Lives. Television and American Identity, 

Westport 2006. 

 Havelock E.A., Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze 

Zachodu, tłum. P. Majewski, Warszawa 2006. 

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

Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007. 

 K. Kozłowski, Co to jest medium?, „Images. The International Journal of European Film, 

Performing Arts and Audiovisual Communication”, vol 8., no 15-16 (2011). 

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

 K. Loska, Dziedzictwo McLuhana - między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 

2001. 

 M. McLuhan, Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, tłum. E. Różalska, J. M. 

Stokłosa, Poznań 2001. 

 W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przekład i wstęp Józef 

Japola, RW KUL, Lublin 1992. 

 D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. W. J. Burszta, Poznań 1998. 

 L. Taylor, A. Willis, Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, tłum. M. Król, Kraków 

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. 

III. Informacje dodatkowe  

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

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Historia mediów tradycyjnych 

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 

HMT_01 TK_01; TK_02; TK_03 1 F 

HMT_02 TK_01; TK_02; TK_03 1 F 

HMT_03 TK_02; TK_03; TK_04 1,2 F,P 

HMT_04 TK_02; TK_04 1,2 F,P 

HMT_05 TK_04 2 F,P 

 

1. Wykład z prezentacją multimedialną. 

2. Analiza i interpretacja wybranych materiałów medialnych. 

F – ocena formująca 

P – ocena podsumowująca 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Historia mediów tradycyjnych 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela: 
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- 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  
15 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 3 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 12 - 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: Powstanie i rozwój Internetu 

2. Kod modułu kształcenia: HRI 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obligatoryjny w ramach specjalności 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: III 

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

9. Liczba punktów ECTS: 2 

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 

Głównym celem zajęć jest pokazanie historii i rozwoju Internetu na tle przemian społecznych, 

kulturowych, technologicznych i ekonomiczno-politycznych. 

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

obowiązują) 

Biegłość w zakresie posługiwania się mediami digitalnymi. 

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 

HRI_01 Posługiwać się odpowiednią terminologią i najważniejszymi 

teoriami naukowymi. 

K_W01; K_W08; K_U06; 

K_K08 

HRI_02 Opisywać zjawiska dotyczące rozwoju Internetu w perspektywie 

diachronicznej. 

K_W01; K_W09; K_U01; 

K_K05 

HRI_03 Określać różnice komunikacyjne, kulturowe oraz znaczeniowe 

między Internetem tzw. 1.0 oraz 2.0. 

K_W07; K_W03; K_U01; 

K_U06; K_K08 

HRI_04 Wskazywać główne trendy dotyczące rozwoju sieci 

społecznościowych. 

K_W01; K_W03; K_U01; 

K_U02; K_U06; K_K05 

HRI_05 Analizować zastosowanie Internetu w perspektywie 

komunikacyjnej z uwzględnieniem technologii mobilnych. 

K_W03; K_W08; K_W12; 

K_U01; K_U02; K_K05 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Powstanie i rozwój Internetu 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Początki Internetu. HRI_01; HRI_02 

TK_02 
Rozwój Internetu w perspektywie przemian społecznych, 

kulturowych oraz polityczno-ekonomicznych. 
HRI_01; HRI_02 

TK_03 
Serwisy społecznościowe na tle przemian tradycyjnych mediów 

oraz Internetu. 
HRI_03; HRI_04 

TK_04 Mobilne technologie w komunikacji. HRI_04; HRI_05 

 

 

 

 



2 
 

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

 B. Debatin,  Lovejoy J. P., Horn A.-K., Hughes B. N., Facebook and Online Privacy: Attitudes, Behaviors, 

and Unintended Consequences, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2009/15.  

 A.J.A.M. Deursen, van Dijk, J.A.G.M., Peters O., Rethinking Internet skills: The contribution of gender, 

age, education, Internet experience, and hours online to medium- and content-related Internet skills, 

„Poetics” 2011/39. 

 J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009. 

 L. Humphreys, Pape T. von, Karnowski V., Evolving Mobile Media: Uses and Conceptualizations of the 

Mobile Internet, „Journal of Computer-Mediated Communication”, 2013/18. 

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

Warszawa 2007. 

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

 P. Lévy P., Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace, trans. R. Bonomo, Perseus 

Publishing 1999. 

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

 D. Murthy, Twitter: social communication in the Twitter age, Cambridge 2013. 

 Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 

2015. 

 D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, przeł. P. Cypryański, 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. 

III. Informacje dodatkowe  

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

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Powstanie i rozwój Internetu 

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 

HRI_01 TK_01; TK_02 1  F, P 

HRI_02 TK_01; TK_02 1 F 

HRI_03 TK_03 1 F 

HRI_04 TK_03; TK_04 1,2 F 

HRI_05 TK_04 1,2 P 

1. Prezentacja multimedialny oraz wykład tradycyjny. 

2. Analiza i interpretacja wybranych przekazów internetowych. 

F – ocena formująca 

P – ocena podsumowująca 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Powstanie i rozwój Internetu 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

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

- wykłady 15 - wykłady  

- ćwiczenia   - 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  
15 -samodzielne studiowanie tematyki wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 2 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 25 - 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 
57 

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: Gatunki przekazów medialnych  

2. Kod modułu kształcenia: GPM 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja Europejska 

5. Poziom studiów: studia II stopnia 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 3 

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

9. Liczba punktów ECTS: 3 

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

prowadzących zajęcia: dr Katrzyna Jędraszczyk, jedra@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 Podstawą kursu jest praktyczne zapoznanie studenta z głównymi gatunkami dziennikarskimi 

(dziennikarstwo prasowe), regułami komponowania tekstu w poszczególnych gatunkach oraz 

wykształcenie umiejętności odróżniania manipulacji od informacji. 

 

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  

GPM_01  Posiada wiedzę teoretyczną na temat gatunków 

informacyjnych i potrafi wykorzystać ją w praktyce,  

Potrafi napisać teksty informacyjne: krótkie formy, artykuł 

informacyjny, sylwetka, sprawozdanie, streszczenie. 

K_W01, K_W04 

K_U03 

K_K02 

GPM _02 Potrafi wskazać cechy charakterystyczne gatunków 

publicystycznych i mieszanych. Potrafi napisać felieton, 

reportaż, wywiad, recenzję 

K_U03, KU_04 

K_K02 

GPM_03 Jest świadom stosowania języka perswazji i cech języka 

obiektywnego, ma świadomość powszechnych błędów 

językowych 

K_W11, K_W13,  

K_U01, K_U03 

GPM _04 Zna uwarunkowania prawne i etyczne pracy dziennikarskie  K_W16, K_K02, K_K06 

GPM _05 Świadomie czyta i ogląda przekaz medialny, rozpoznaje 

gatunki wykorzystywane w prasie, wskazuje zalety i wady 

konkretnych przekazów 

K_W13, K_U01 

 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Gatunki przekazów medialnych 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu   

TK_01  
Dziennikarstwo prasowe i gatunki prasowe. Gatunki 

informacyjne 

GPM_01,GPM_05, GPM_03, 

GPM_04 

TK_02 
Dziennikarstwo prasowe i gatunki prasowe. Gatunki 

publicystyczne 

GPM_02, GPM_05 

GPM_01, GPM_03, GPM_04 
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TK_03  
Tytułowanie Język i styl tekstu dziennikarskiego, 

dziennikarski warsztat językowy, Błędy językowe 

GPM_03, GPM_02, GPM_01 

GPM_05, GMP_04 

TK_04  Etyka i prawo w pracy dziennikarza 
GPM_04, GPM_02, GPM_01,   

GPM_05 , GPM_04 

TK_05 Styl propagandowy i perswazyjny.  
GPM_05 

GPM_04, GPM_03, GPM_02 

5. Zalecana literatura 
 Dziennikarstwo od kuchni, pod red. A. Niczyperowicza, Poznań 2001; 

 Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005,  

 Kuziak M., Rzepczyński S., Jak dobrze pisać, Warszawa 2002; 

 Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Kraków 1993,  

 Strupczewski J., Vademecum dziennikarza, Warszawa 1999; 

 Wiszniewski A., Jak pisać skutecznie, Katowice 2003; 

 Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, 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.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):Gatunki przekazów medialnych 

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
& 

GPM_01  
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_05 
1, 2, 3 F P 

GPM_02 
TK_02, TK_03, TK_05, 

TK_04, TK_01 
1, 2, 3, F P 

GPM _03 
TK_03, TK_ 02, TK_01, 

TK_05, TK_04 
1, 2, 3 F P 

GPM_04 
TK_04, TK_01, TK_02, 

TK_05, TK_03 
1,2, 3,  F P 

GPM_05 
TK_05, TK_04, TK_02, 

TK_03 
1, 2, 3,  F P 

 

1 wykład połączony z prezentacją multimedialną 

2 dyskusja 

3 materiały ilustrujące temat, przygotowane przez studenta, materiał prasowy 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Gatunki przekazów medialnych 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

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

- wykłady  - wykłady  

- ćwiczenia  30 - ćwiczenia   

- konwersatorium   - konwersatorium  
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- 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  - 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 15 - 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 



1 
 

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 

2. Kod modułu kształcenia: ZZL 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia II stopnia 

6. Rok studiów: I 

7. Semestr: II 

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

9. Liczba punktów ECTS: 2 

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

prowadzących zajęcia: Marek Kaźmierczak, dr hab. prof. UAM, kazimier@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem nauczania jest przekazanie aktualnej i ujętej całościowo wiedzy z zakresu zarządzania zasobami 

ludzkimi, stanowiącej podstawę do identyfikacji problemów występujących w procesie zarządzania 

zasobami ludzkimi, jak również ich rozwiązywania w aspekcie ekonomicznym, organizacyjnym i 

społeczno-kulturowym. Celem jest również wypracowanie podstawowych  

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 

ZSL_01 rozróżnić podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania 

zasobami ludzkimi  

K_W01, K_W04, K_U06, 

K_K05 

ZSL_02 scharakteryzować funkcje zarządzania zasobami ludzkimi  K_W04, K_U02, K_K05 

ZSL_03 określić i analizować kluczowe obszary w zarządzaniu 

zasobami ludzkimi w organizacji  
K_W02, K_W12, KW_14, 

K_U01, K_U02, K_U06, 

K_U08, K_K06, K_K08 

ZSL_04 podać własne rozstrzygnięcia problemu, prezentując 

twórczą postawę  

K_W03, K_W15, K_U01, 

K_U02, K_U04, K_U10, 

K_K04, K_K08 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi 

(podstawowe pojęcia, cele i funkcje zzl, rozwój koncepcji 

zzl).  
ZSL_01, ZSL_03 

TK_02 

Pozyskiwanie zasobów ludzkich (metody i narzędzia 

stosowane w procesie planowania, rekrutacji i selekcji, 

rodzaje rekrutacji i selekcji, ocena skuteczności stosowanych 

rozwiązań).  

ZSL_01, ZSL_03, ZSL_04 

TK_03 

Motywowanie w organizacji (motywacja a motywowanie – 

wyjaśnienie pojęć, środki motywowania, wybrane koncepcje 

motywacji).  

ZSL_01, ZSL_02, ZSL_03, 

ZSL_04 
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TK_04 
Wynagradzanie pracowników (istota, kryteria 

wynagradzania, formy wynagradzania).  
ZSL_02¸ ZSL_03¸ ZSL_04 

TK_05 

Ocenianie pracowników (istota oceniania, projektowanie 

systemu oceniania – cele, kryteria i metody oceniania, zasady 

oceniania, błędy popełniane w procesie oceniania 

pracowników).  

ZSL_02, ZSL_03, ZSL_04 

TK_06 
Rozwój pracowników (szkolenie pracowników – istota, cele i 

rodzaje szkoleń, kariery pracownicze).  
ZSL_02, ZSL_03, ZSL_04 

TK_07 
Kierowanie ludźmi. Przywództwo (funkcje, style kierowania, 

istota przywództwa).  
ZSL_02, ZSL_03, ZSL_04 

TK_08 

Zarządzanie zespołem pracowniczym (pojęcie grupy, 

czynniki zmniejszające skuteczność grupy, fazy tworzenia 

się grupy, role członków zespołu).  
ZSL_02, ZSL_03¸ ZSL_04 

TK_09 
Wybrane współczesne koncepcje zarządzania zasobami 

ludzkimi: zarządzanie kompetencjami, zarządzanie talentami.  
ZSL_01, ZSL_03 

5. Zalecana literatura 

a) Literatura podstawowa 

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 

2011.  

Golnau W. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.  

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.  

b) Literatura uzupełniająca 

Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2005.  

Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, 

Wolters Kluwer business, Kraków 2008.  

Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna a 

Wolters Kluwer business, Warszawa 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.: 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): Zarządzanie zasobami ludzkimi 

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 

ZSL_01 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_09 
warsztat P, F 

ZSL_02 
TK_03, TK_04, TK_05, 

TK_06, TK_07, TK_08 
warsztat P, F 

ZSL_03 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07, TK_08, TK_09 

warsztat P, F 

ZSL_04 

TK_02, TK_03, TK_04, 

TK_05, TK_06, TK_07, 

TK_08, 

warsztat P, F 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi 

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 
10 - 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 

 
- 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: Animacja kultury 

2. Kod modułu kształcenia: ANK 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy w ramach specjalności 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopień, studia stacjonarne 

6. Rok studiów: II rok 

7. Semestr: III 

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: 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 animacją kulturową 

 rozwinięcie umiejętności analizowania działalności animacyjno-edukacyjnej jako sposobów 

uczestnictwa w i tworzenia kultury 

 nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej i projektowania działań 

animacyjnych do niej kierowanych z zastosowaniem odpowiednich metod 

 nabycie umiejętności pisania i rozliczania wniosków grantowych 

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 

ANK_01 Zna podstawowe pojęcia i ujęcia teoretyczne z zakresu animacji 

kulturowej  i potrafi stosować je w odpowiednich kontekstach 

działania związanego z animacją życia kulturalnego w środowisku 

lokalnym 

K_W03, K_W04, K_U02, 

K_K08 

ANK_02 Potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z 

podstawowymi funkcjami zarządzania projektami animacyjnymi 
K_W03, K_W15, K_U03, 

K_U06, K_U10, K_K01 

ANK_03 Orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, zna funkcje 

instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół w prowadzeniu 

działalności animacyjnej, 

K_W05, K_U01, K_K08 

ANK_04 Ma  uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą 

koncepcje opisujące praktyki, relacje i procesy kulturowe, a także 

koncepcje człowieka jako uczestnika, animatora działań kulturalnych 

dzięki czemu jest przygotowany do uczestnictwa i realizacji 

projektów animacyjnych, w tym także pisania i rozliczania wniosków 

grantowych 

 K_W02, K_W04, K_U08, 

K_U10, K_K05 

ANK_05 Zna i potrafi wykorzystać w praktyce animacyjnej różne metody 

pracy w projektach animacyjno-edukacyjnych kierowanych do 

różnych grup odbiorczych, zna i potrafi przeprowadzić diagnozę 

środowiska lokalnego i ewaluować projekt po jego zakończeniu 

K_W03, K_W15, K_U02, 

K_U07, K_U10, K_K05 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Animacja kultury 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Animacja kulturalna czy kulturowa? – problemy z definicją ANK_01, ANK_03, ANK_04 
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TK_02 Od diagnozy społecznej do ewaluacji – etapy pracy projektowej 
ANK_01, ANK_02, 

ANK_04, ANK_05 

TK_03 Metody - dobre praktyki z zakresu animacji kulturowej ANK_03, ANK_05 

TK_04 Animacja kulturowa w praktyce ANK_02, ANK_04, ANK_05 

5. Zalecana literatura 

Edukacja kulturowa. Poręcznik, red. A. Skórzyńska, R. Koschany, Poznań, 2014. 

Diagnoza w kulturze, „Kultura Współczesna” 2016, nr 5. 

J. Grad, U. Kaczmarek, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu. Skrypt 

dla studentów kulturoznawstwa, Poznań, 2005. 

Teraz! Animacja kultury, red. I. Kurz, Warszawa, 2008. 

A. Rogozińska, Animacja kultury a zmiana społeczna w kontekście community arts i  community 

cultural development, „Kultura Współczesna” 2009, nr 4. 

Przestrzeń publiczna + Animacja, Warszawa, 2016. 

Historie + Animacja, Warszawa, 2015. 

Sztuka + Animacja, Warszawa,2014. 

Nowe media + Animacja kultury, Warszawa, 2012. 

Edukacja + Animacja, Warszawa 2011. 

M. Krajewski, F. Shmidt, Raport z pierwszego etapu badań: „Animacja/Edukacja. Możliwości i 

ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”, Kraków, 2013. 

Poradnik animatora kultury, Lublin, 2012. 

Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa, red. K. Sikorska, Poznań, 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 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): Animacja 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 

ANK_01 TK_01, TK_02 1,2,3  F,P 

ANK_02 TK_02, TK_04 1,2,3 F,P 

ANK_03 TK_01, TK_03 1,2,3 F,P 

ANK_04 TK_01, TK_02, TK_04 1,2,3 F,P 

ANK_05 TK_02, Tk_03, Tk_04 1,2,3 F,P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Animacja kultury 

Forma studiów: stacjonarne Forma studiów: niestacjonarne 

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

- wykłady  - wykłady  
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- 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 
30 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 30 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 20 - 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 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 
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: Międzynarodowe instytucje kulturalne 

2. Kod modułu kształcenia: MIK 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopnia 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 3 

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: dr hab. Maria Tomczak, mtomczak@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu jest przedstawienie studentom roli najważniejszych międzynarodowych 

instytucji kulturalnych w tworzeniu ładu międzynarodowego. 

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

obowiązują) 

Student posiada podstawową 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 

MIK_01 Wskazać najważniejsze międzynarodowe instytucje 

kulturalne i opisać charakter ich działalności. 

K_W01; K_W12 

MIK_02 Wyjaśnić przyczyny i warunki w jakich powstawały 

najważniejsze międzynarodowe instytucje kulturalne. 

K_W01; K_W12 

MIK_03 Opisać ewolucję priorytetów i sposobów działań 

międzynarodowych instytucji kulturalnych. 

K_W01; K_W12; K_W05 

MIK_04 Wyjaśnić wpływ działalności międzynarodowych 

instytucji kulturalnych na rzeczywistość kraju, regionu, 

miasta, w którym żyje. 

K_W01; K_W03; K_U01; 

K_U10; K_K05 

MIK_05 Wskazać na możliwości jakie międzynarodowe 

instytucje kulturalne otwierają przed dyplomacją 

publiczną. 

K_W01; K_W03; K_U01; 

K_U10; K_K05 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Międzynarodowe instytucje kulturalne 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Historia międzynarodowych instytucji kulturalnych. 
MIK_01; MIK_02; 

MIK_03 

TK_02 
Międzynarodowe instytucje kulturalnych a zachowanie 

dziedzictwa kulturowego. 

MIK_03; MIK_04; 

MIK_05 

TK_03 
Międzynarodowe instytucje kulturalnych a 

międzynarodowe stosunki polityczne. 

MIK_02; MIK_03; 

MIK_04 

TK_04 
Działalność międzynarodowych instytucji kulturalnych w 

Polsce. 

MIK_03; MIK_04; 

MIK_05 
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TK_05 
Priorytety działalności międzynarodowych instytucji 

kulturalnych w Polsce i w Europie. 

MIK_02; MIK_04; 

MIK_05 

5. Zalecana literatura 

 CzubekG., Międzynarodowa działalność polskich NGOs, Warszawa 2002. 

 DumałaA.,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. 

 Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istosta, mechanizmy działania, zasięg, red. T. 

Łoś – Nowak, Wrocław 1999. 

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): Międzynarodowe instytucje kulturalne 

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 

MIK_01 TK_01 
Przygotowanie referatów w 

formie prezentacji. 
F, P 

MIK_02 TK_01; TK_03; TK_05 Wykład konwersatoryjny. F, P 

MIK_03 TK_01; TK_03;TK_04; Dyskusja nad tesktem. F, P 

MIK_04 TK_03; TK_04; 

Wykład konwersatoryjny, 

praca w grupach 

(przygotwanie projektu). 

F, P 

MIK_05 TK_02; TK_04;TK_05 

Wykłąd konwersatoryjny, 

praca w grupach(przygotwanie 

projektu). 

F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe instytucje kulturalne 

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  
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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  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
30 - 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 
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 współczesna w Polsce 

2. Kod modułu kształcenia: SNP 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: magisterskie 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 3 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:wykład 30 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

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

prowadzących zajęcia: dr hab. Artur Kamczycki, arthkam@interia.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 przemianami, jakie dokonały się w sztuce europejskiej po II w.ś. z 

uwzględnieniem kontekstu politycznego (tzw. blok wschodni i blok zachodni) 

 scharakteryzowanie najważniejszych kierunków, nurtów, szkół w Polskiej sztuce XX/XXI w. 

 analiza wybranych dzieł artystycznych znaczących w historii sztuki polskiej XX/XXI w. 

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 

SWP_1 Opisać podstawową terminologię stosowaną w historii sztuki i 

krytyce sztuki 

K_W04, K_K04 

SWP_2 Scharakteryzować przemiany sztuki europejskiej w kontekście 

polityczno-kulturowym w ostatnich dziesięcioleciach 

K_W07, K_W12, K_U01, 

K_U02,  

SWP_3 Scharakteryzować główne kierunki w sztuce polskiej XX/XXI 

w. 

K_W10, K_W12 

SWP_4 Opisać specyfikę wybranego kierunku, nurtu, szkoły 

artystycznej  

K_W12, K_U05 

SWP_5 Analizować, interpretowaćdzieła sztuk plastycznych K_W04, K_U04 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Sztuka współczesna w Polsce 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_1 
Zapoznanie z podstawową terminologią związaną z zakresu 

historii sztuki i krytyki sztuki 
SWP_1, SWP_2, SWP_4 

TK_2 
zapoznanie studentów z przemianami, jakie dokonały się w sztuce 

europejskiej po II w.ś. z uwzględnieniem kontekstu politycznego 
SWP_1, SWP_2, SWP_5 

TK_3 
Charakterystyka głównych kierunków w sztuce polskiej XX/XXI 

w. 

SWP_1, SWP_2, SWP_3, 

SWP_4 

TK_4 
Analiza wybranych dzieł sztuki Polskiej z uwzględnieniem 

kontekstu kulturowego 

SWP_1, SWP_3, SWP_4, 

SWP_5 
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5. Zalecana literatura 

 Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998 

 M. Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010 

 P. Leszkowicz, Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku, Poznań 2012 

 Kowalczyk, Sztuka strzelania do niewidzialnego celu (o pismach, krytykach i krytyce artystycznej 

w Polsce), „Czas Kultury” 2005, nr 2 

 Sztuka i kultura robotów. Bill Vorn i jego histeryczne maszyny, red. R. W. Kluszczyński, Gdańsk 

2014 

 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 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): Sztuka współczesna w Polsce 

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 

SWP_1 TK_1, TK_2, TK_3, TK_4 1 1, 2 

SWP_2 TK_1, TK_2 1, 2 1,2 

SWP_3 TK_3, TK_4,  1, 2 1,2 

SWP_4 TK_1, TK_3, TK_4 3 1,2 

SWP_5 TK_2, TK_3, TK_4 2, 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. Interpretacja dzieł sztuki podjęta przez studentów/studentki 

 

Metody oceniania: 

1. Dyskusja po zakończeniu każdego wykładu 

2. Egzamin końcowy 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Sztuka nowoczesna w Polsce 

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  



3 
 

- lektorat  - lektorat  

- warsztaty projektowe   - warsztaty projektowe  

- zajęcia terenowe  - zajęcia terenowe  

Praca własna studenta:  Praca własna studenta: 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów  
20 -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 
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 

30 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
80 

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: Wielokulturowość w Europie 

2. Kod modułu kształcenia: WWE 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopień 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 3 

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

9. Liczba punktów ECTS: 3 ECTS 

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 pogłębienie wiedzy studentów na temat specyfiki kultury 

europejskiej oraz wyzwań, jakie stoją przed współczesną Europą. Studenci będą praktykować 

umiejętność przygotowania prezentacji oraz dyskusji nad wybranymi zagadnieniami 

związanymi z tematyką poruszaną w ramach modułu. 

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 

WWE_01 posługiwać się terminologią związaną z tematyką modułu K_W04 

WWE_02 rozumieć złożony charakter tożsamości europejskiej K_W10; K_U01; K_K01 

WWE_03 
scharakteryzować sytuację wybranych grup kulturowych 

zamieszkujących Europę 
K_W01; K_U01 

WWE_04 
przygotować prezentację na zadany temat (samodzielnie lub w 

malej grupie) 
K_U05; K_U04 

WWE_05 
wykorzystać zdobytą wiedzę do analizowania współczesnych 

procesów kulturowych 

K_U01; K_U06; K_K02; 

K_K01; K_K05 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Wielokulturowość w Europie 

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Krajobraz kulturowy Europy WWE_02 

TK_02 Współczesna kultura europejska WWE_01; WWE_02 

TK_03 Transnarodowość WWE_01 

TK_04 Charakterystyka wybranej grupy kulturowej 
WWE_03; WWE_05; 

WWE_04 
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5. Zalecana literatura 

 Hannerz Ulf,Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, Kraków 2006. 

 Drozdowicz Zbigniew, (red.), Oblicza europejskiego pluralizmu, Humaniora, Poznań 2009. 

 Maalouf Amin, 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.: Literatura jest dostępna w Bibliotece IKE w Gnieźnie i/lub w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Poznaniu (UAM).  

III. Informacje dodatkowe  

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

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Wielokulturowość w Europie 

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 

WWE_01 TK_03 

1.  Dyskusja z moderatorem 

(prowadząca) 

2. Prezentacja przygotowana 

przez studenta/ów 

oceny formujące(F) i 

podsumowujące(P) 

WWE_02 TK_01; TK_02 

1.  Dyskusja z moderatorem 

(prowadząca) 

2. Prezentacja przygotowana 

przez studenta/ów 

oceny formujące(F) i 

podsumowujące(P) 

WWE_03 TK_04 

1.  Dyskusja z moderatorem 

(prowadząca) 

2. Prezentacja przygotowana 

przez studenta/ów 

oceny formujące(F) i 

podsumowujące(P) 

WWE_04 TK_04 

1.  Dyskusja z moderatorem 

(prowadząca) 

2. Prezentacja przygotowana 

przez studenta/ów 

oceny formujące(F) i 

podsumowujące(P) 

WWE_05 TK_04 

1.  Dyskusja z moderatorem 

(prowadząca) 

2. Prezentacja przygotowana 

przez studenta/ów 

oceny formujące(F) i 

podsumowujące(P) 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Wielokulturowość w Europie 

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  
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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 20 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
20 - 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 

20 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
80 

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 – Kultura w Web 2.0 

2. Kod modułu kształcenia – KWEB 

3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy 

4. Kierunek studiów – komunikacja europejska 

5. Poziom studiów – II stopień 

6. Rok studiów – II rok 

7. Semestr – IV 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin – 15 h, 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 studentów z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi budowy oraz 

funkcjonowania globalnej sieci komputerowej oraz prezentacja rzeczywistej 'mocy 

komunikacyjnej' Internetu, wynikającej z poszczególnych usług sieciowych o charakterze 

komunikacyjnym. Analiza wybranych społeczno-kulturowych aspektów rozwoju technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. Wybrane zależności na linii Internet – Społeczeństwo 

Informacyjne. Praktyczne zagadnienie z obszaru komunikacji multimedialnej w ramach 

Web2.0. Biegłość w posługiwaniu się przedmiotową terminologią. 

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

obowiązują) 

     Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę na temat teorii 

komunikacji, kultury i etyki komunikacji 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 

 KWEB_01  ma wiedzę o rodzajach komunikacji i o rządzących nimi 

prawidłowościach. samodzielnie zdobywa wiedzę.  

K_W05, K_K02 

 KWEB_02 Potrafi formułować problemy badawcze. Zna 

terminologię używaną w komunikacji i rozumie jej 

źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych 

dyscyplin naukowych. Celnie określa różne postawy 

kulturowe oraz komunikacyjne. 

 K_W01, K_U05 

 KWEB_03 Posiada wiedzę na temat teorii komunikacji, na temat 

przekazów audiowizualnych oraz medialnych. Zna i 

rozumie komunikacyjne podstawy kultury. 

K_W11, K_W09 

 KWEB_04 Ma uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych 

problemów, procesów i zjawisk zachodzących w 

obszarze cywilizacji zachodniej. 

K_W12 

 

 KWEB_05 Zna wybrane koncepcje historyczne, kulturowe, 

językowe, filozoficzne, komunikacyjne stanowiące 

teoretyczne podstawy działalności społecznej. 

Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i 

wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i 

elektronicznych 

K_W04, K_U01 

mailto:piotr.pawlak@amu.edu.pl
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Kultura w Web 2.0 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Wprowadzenie podstawowej terminologii oraz metodologii.   KWEB_01, KWEB_02 

TK_02  
Zapoznanie studentów ze współczesnymi koncepcjami 

społeczeństwa informacyjnego.   
 KWEB_03, KWEB_04 

TK_03  
Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami 

społeczeństwa informacyjnego. 

 KWEB_03, KWEB_04, 

KWEB_05 

TK_04 Zapoznanie studentów z kulturowym wymiarem Internetu.   KWEB_02, KWEB_05 

TK_05 
Dyskusja na temat współczesnych systemów problemów 

cywilizacji cyfrowej. 
 KWEB_01, KWEB_04 

 

5. Zalecana literatura  

Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Warszawa. 

Castells M. (2013), Władza komunikacji, Warszawa. 

Castells M. (2003), Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, 

Poznań.  

Kocikowski A. (2001), Wprowadzenie do etyki informatycznej, Poznań.  

Keen A. (2007), Kult amatora. jak Internet niszczy kulturę, Warszawa. 

Dobek-Ostrowska B. [red.] (2007), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i 

ich dynamika rozwojowa, Wrocław.  

Sokołowski M. (2007), Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP, Warszawa.  

Kowalski T.,  Jung B. (2006), Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, 

Warszawa. 

 

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): Kultura w Web 2.0 

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 

 KWEB_01  TK_01, TK_05 1, 2 F P 

 KWEB_02 TK_01, TK_04 1, 2 F P 

 KWEB_03 TK_02, TK_03 1, 2 F P 

 KWEB_04 TK_02, TK_03, TK_04 1, 2 F P 

 KWEB_05 TK_03, TK_04 1, 2 F P 
 

1. Wykład połączony z prezentacją multimedialną. 

2. Wykład zakończony dyskusją. 

 



3 
 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Kultura w Web 2.0 
 

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 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 - 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: Problemy mniejszości w Europie 

2. Kod modułu kształcenia: PME 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II 

6. Rok studiów: 2 

7. Semestr: 4 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30, wykład 

9. Liczba punktów ECTS: 3 

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 jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą mniejszości w Europie, 

zarówno w wymiarze kulturowym, jak i prawnym. Zanalizowana zostanie sytuacja 

różnorodnych mniejszości (etniczne, religijne, społeczne, itd.) oraz relacja pomiędzy 

mniejszościami i większościami. 
 

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 

PME_01 wykorzystywać terminologię z zakresu tematyki zajęć K_W04 

PME_02 dostrzec i zrozumieć wielowymiarowość pojęcia mniejszości 

oraz złożoność i różnorodność mechanizmów tworzenia 

społecznych kategorii i ich wpływ na ludzkie zachowania 

K_K08; K_U01 

PME_03 dostrzec różnorodność kulturowych perspektyw K_K08; K_U01 

PME_04 wykorzystywać zdobytą wiedzę w zakresie efektywnego 

działania w środowisku mniejszości 

K_U06; K_U02 

PME_05 wykorzystać zdobytą wiedzę do zanalizowania złożonych 

relacji społecznych i współczesnych procesów kulturowych 

K_K01; K_U02 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Problemy mniejszości w Europie 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Zapoznanie z podstawową terminologią PME_01 

TK_02 Omówienie złożonego charakteru kategorii mniejszości PME_01; PME_02; PME_05 

TK_03 Zarysowanie wielokulturowego charakteru społeczeństwa PME_03; PME_04 

TK_04 Zwrócenie uwagi na relacje mniejszość– większość 
PME_02; PME_03; PME_04; 

PME_05 
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5. Zalecana literatura 

 Appadurai Arjun, Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, PWN, Warszawa 2009. 

 Altermatt Urs, Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Znak, Kraków 1998. 

 Smith Anthony D., Kulturowe podstawy narodów, WUJ, Kraków 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 

III. Informacje dodatkowe  

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

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Problemy mniejszości w Europie 

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 

PME_01 TK_01; TK_02 
Wykład z prezentacja 

multimedialną 
Ocena podsumowująca 

PME_02 TK_02; TK_04 
Wykład z prezentacja 

multimedialną 
Ocena podsumowująca 

PME_03 TK_03; TK_04 
Wykład z prezentacja 

multimedialną 
Ocena podsumowująca 

PME_04 TK_03; TK_04 
Wykład z prezentacja 

multimedialną 
Ocena podsumowująca 

PME_05 TK_02; TK_04 
Wykład z prezentacja 

multimedialną 
Ocena podsumowująca 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Problemy mniejszości w Europie 

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 30 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i  - przygotowanie projektu i dokumentacji  
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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: Warsztat radiowy 

2. Kod modułu kształcenia: WRA 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 4 

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: red. Agnieszka Lichnerowicz, lichnera@gmail.com 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawami warsztatu dziennikarza radiowego. 

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 

WRA_01 Zna i rozumie historię oraz specyfikę radia jako środka 

masowego przekazu. 

K_W03; K_W04 

K_K01 

WRA_02 Potrafi tworzyć różne formy materiałów radiowych 

(newsy, „setki”, materiały reporterskie, wywiady). 

K_U01; K_U03 

K_K01; K_K04 

WRA_03 Potrafi wyjaśnić zasady funkcjonowania redakcji 

radiowych i potrafi odnaleźć się wich specyfice. 

K_U10 

K_K01; K_K04 

WRA_04 Potrafi określić normy i wyzwania etyczne, jakie 

występują w pracy dziennikarza radiowego; jest 

świadom dziennikarskiej odpowiedzialności. 

K_K04; K_K06 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztat radiowy 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Rozwoj radia i ewolucja jego roli społeczno-kulturowej. WRA_01 

TK_02 
System pracy redakcji radiowej. O antenie: zegary i prime 

time, różne formy dziennikarstwa radiowego 
WRA_01; WRA_03 

TK_03 

Redagowanie newsów, wybieranie setek, montowanie 

dźwięków i konstruowanie serwisów, specyfika pracy 

reportera radiowego. 

WRA_02; WRA_03; 

TK_04 

Publicysta, czyli o sztuce prowadzenia rozmowy/ wywiadu 

(wybór tematu, reaserch, dobranie gościa, scenariusz 

rozmowy, porady antenowe) 

WRA_02; WRA_03; 

TK_05 Etyka i odpowiedzialność w dziennikarstwie radiowym. WRA_04 

 

 



2 
 

5. Zalecana literatura 

 Boyd A., Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych, 

Kraków 2006. 

 Grobel L., Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Wydawnictwo Wojciech Marzec 2006. 

 Mroziewicz K., Dziennikarz w globalnej wiosce, 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. 

III. Informacje dodatkowe  

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

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Warsztat radiowy 

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 

WRA_01 TK_01; TK_02; 
Wykład konwersatoryjny; 

dyskusja. 
F, P 

WRA_02 TK_03; TK_04; 
Realizacja projektu – 

przygotowanie materiałów 

radiowych. 

F, P 

WRA_03 TK_02; TK_03; TK_04; 

Realizacja projektu – 

przygotowanie materiałów 

radiowych. 

F, P 

WRA_04 TK_05; 

Realizacja projektu – 

przygotowanie materiałów 

radiowych; dyskusja. 

F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Warsztat radiowy 

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  - samodzielne przygotowywanie się do  
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do ćwiczeń ćwiczeń 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- 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 

 
- 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 projektowy – rzecznictwo prasowe 

2. Kod modułu kształcenia: WPRP 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia II stopnia 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 4  

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: dr Katarzyna Jędraszczyk, jedra@amu.edu.pl  

11. Język wykładowy: j. polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Student w formie warsztatowej nauczyć się jak planować przedsięwzięcia w  dziedzinie 

komunikowania. Warsztat ma na celu w przeglądowej formie przedstawiać najczęściej 

stosowane metody komunikowania się za pośrednictwem rzecznika prasowego. Student 

pozna też w formie zadania warsztatowych różne sytuacje kryzysowe i sposoby zarządzania 

kryzysem przez rzecznika. 

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 

WPRP_1 Potrafi napisać komunikat prasowy, sprostowanie K_W14, K_W16, K_K07 

WPRP_2 Potrafi przygotować wystąpienie przed kamera TV, ma 

świadomość swoich możliwości z zakresie mowy ciała, dykcji, 

emisji głosu 

K_W14, K_U01, K_U03, 

K_U04, K_K02, K_K07 

WPRP_3 Potrafi przygotować konferencję prasową, przygotować się do 

niej technicznie i merytorycznie 

KW_14, K_U01, K_U03, 

K_U04, K_K02, K_K07 

WPRP_4 Wie jak prowadzić dialog w mediach społecznościowych, 

aktywizować odbiorców, organizować konkursy i imprezy 

publiczne  

KW_14, K_U10, K_K05, 

K_K06, K_U01, K_U03, 

K_U04, K_K02, K_K07 

WPRP_5 Potrafi przygotować algorytmy działania w kilku wybranych 

sytuacjach kryzysowych, angażując się w grupowe zadanie – 

projekt działania i analiza autentycznych przykładów 

KW_14, K_U10, K_K06, 

K_U01, K_U03, K_U04, 

K_K02, K_K07 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztat projektowy – rzecznictwo prasowe 
 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_1 
Kontakt rzecznika z dziennikarzem - Komunikat prasowy, 

sprostowanie 
WPRP_1 

TK_2 
Rzecznik przed kamerą – ćwiczenia z wypowiedzi przed kamerą i 

rozmową w studio tv 
WPRP_2 

TK_3 Konferencja prasowa WPRP_3 
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TK_4 Obecność w mediach i podtrzymywanie relacji z społeczeństwem WPRP_4 

TK_5 
Sytuacje kryzysowe – organizacja i etyczna odpowiedzialność w 

pracy rzecznika 
WPRP_5 

 

5. Zalecana literatura 

 J. Flis, Samorządowe public relations, Kraków 2007 

 K. Gajdka, Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów. Teoria i praktyka, 2013 

 K. Dziewulska-Siwek, Fundamenty etyczne rzecznika prasowego, 2016 

 K. Dudek, Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej, 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.: 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 projektowy – rzecznictwo prasowe 

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 

WPRP_1 TK_1 3, 5, 6 F P 

WPRP_2 TK_2 3, 1, 4, 5, F P 

WPRP_3 TK_3 1, 2, 5 F P 

WPRP_4 TK_4 5, 3 F P 

WPRP_5 TK_5 3, 6, 2 F P 

1. metoda „dramy” 

2. analiza materiałów filmowych 

3. prezentacja 

4. praca z kamerą 

5. pisanie tekstów 

6. dyskusja 

 

8. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Warsztat projektowy – rzecznictwo prasowe 

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 
20 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 5 - 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 

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  

9. 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: Media cyfrowe w kulturze i komunikacji 

2. Kod modułu kształcenia: MCKM 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopnia 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 4 

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

9. Liczba punktów ECTS: 3 

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 mediach cyfrowych; 

 wykształcenie krytycznej refleksji względem treści mediów cyfrowych; 

 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 ogólną wiedzę na temat teorii komunikacji 

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: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

studiów 

MCKM_01 Potrafi wszechstronnie i dogłębnie rozumieć wpływ 

komunikacji i mediów na kształtowanie kultury. 

Swobodnie operuje terminologią. 

K_W01; K_W04;  K_W05 

MCKM_02 Jest gotów wykorzystywać teorie oraz terminologię z 

zakresu komunikacji i mediów cyfrowych, a także 

różnych dziedzin wiedzy związanych z poruszaną 

problematyką 

K_W06; K_W07; K_W10; 

K_U03; K_K07. 

MCKM_03 Jest gotów do twórczej aktywności w obszarze mediów 

cyfrowych. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w 

celu poszerzania własnych horyzontów poznawczych. 

Posiada przy tym wiedzę na temat prawnych oraz 

etycznych zasad poszanowania własności 

intelektualnej. 

K_W13; K_K08, K_W15. 

MCKM_04 Potrafi swobodnie i twórczo działać w obszarze 

mediów cyfrowych. 

K_U07; K_U08 

MCKM_05 Jest gotów opisywać i wyjaśniać złożone społecznie, 

kulturowo oraz etycznie kwestie komunikacyjne 

K_W01; K_W05;  K_U06 
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Media cyfrowe w kulturze i komunikacji 

Symbol 

treści 

kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Wprowadzenie podstawowej terminologii oraz 

metodologii.   MCKM_01, MCKM_02 

TK_02 
Zapoznanie studentów ze współczesnymi koncepcjami 

cyfrowej kultury masowej.   
 MCKM_03, MCKM_04 

TK_03 
Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami 

społeczeństwa informacyjnego. 
MCKM_03, MCKM_04, 

MCKM_05 

TK_04 Zapoznanie studentów z kulturowym wymiarem Internetu.  MCKM_02, MCKM_05 

TK_05 
Dyskusja na temat współczesnych systemów problemów 

cywilizacji cyfrowej. MCKM_01, MCKM_04 

5. Zalecana literatura 

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

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

Filiciak, Warszawa 2007. 

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

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

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): Media cyfrowe w kulturze i 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 

 MCKM_01  TK_01, TK_05 1, 2 F P 

 MCKM_02 TK_01, TK_04 1, 2 F P 

 MCKM_03 TK_02, TK_03 1, 2 F P 

 MCKM_04 TK_02, TK_03, TK_04 1, 2 F P 

 MCKM_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: Media cyfrowe w kulturze i komunikacji 

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 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 15 - 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 
95 

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 - 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: Estetyka internetu 

2. Kod modułu kształcenia: ESI 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy w ramach specjalności 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopień, studia stacjonarne 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: IV 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:warsztaty, 15 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 i wyrobienie umiejętności operowania językiem nowych mediów, 

 przekazanie wiedzy o gatunkach i formach powstałych w oparciu o nowe media techniczne, 

 wyrobienie umiejętności analizy i oceny dzieł powstałych w oparciu o nowe media, 

 przekazanie wiedzy na temat przemian współczesnej kultury medialnej, wpływów, inspiracji, 

remediacji starych i nowych mediów. 

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 

ESI_01 posługiwać się podstawową terminologią z zakresu języka 

nowych mediów, wyróżnić i opisać podstawowe zjawiska 

związane zestetyką internetu 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W09, K_U06, K_K08 

ESI_02 analizować i krytycznie oceniać zjawiska związane z praktykami 

nowomedialnymipodejmowanymi przez użytkowników 

internetu 

K_W04, K_W10, K_U06, 

K_K08 

ESI_03 wyróżnić i opisać główne strategie artystyczne powstałe w 

oparciu o media cyfrowe, tj. upgrade, update, remiks, 

remediacja, postprodukcja, itp. 

K_W09, K_W10, K_W16, 

K_U06, K_K08 

ESI_04 opisać i zrozumieć przemiany kultury współczesnej 

zdominowanej przez media cyfrowe  

K_W09, K_W10, K_U06, 

K_U02, K_K08 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Estetyka internetu 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Czyżby śmierć autora? Nowa sytuacja estetyczna w 

internecie 
ESI_01, ESI_02, ESI_04 

TK_02 Od kontemplacji do użytkowania – w stronę dzieła otwartego ESI_01, ESI_02, ESI_04 

TK_03 Interfejs – powierzchnia kontaktu ESI_01, ESI_02, ESI_04 

TK_04 
Między kopią a oryginałem – praktyki artystyczne w 
internecie 

ESI_01, ESI_02, ESI_03, 

ESI_04 
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5. Zalecana literatura 

 L. Manovich, Język Nowych Mediów, Oficyna Wydawnicza ŁośGraf  2012. 

 K. Wilkoszewska, Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, wyd. Universitas 1999. 

 R. W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła - instrumentu do interaktywnego 

spektaklu, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. 

 E. Wójtowicz, Net Art, wyd. Rabid, 2008. 

 E. Wójtowicz, Sztuka w kulturze postmediów, Katedra Gdańsk 2016. 

 M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań 2011. 

 P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Wydawnictwo Poltex 

Warszawa 2010. 

 S. Dinkla, Płynność dzieła. Ku nowej formie dzieła sztuki, w: „Kwartalnik filmowy” 2001 nr 

35-36. 

 U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. J. 

Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, Warszawa 1973. 

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): Estetyka internetu 

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 

ESI_01 TK_01-TK_04 1,2,3 F,P 

ESI_02 TK_01-TK_04 1,2,3 F,P 

ESI_03 TK_04 1,2,3 F,P 

ESI_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: Estetyka internetu 

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 
10 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 10 - 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 15 - 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: Podstawy e-dziennikarstwa 

2. Kod modułu kształcenia: PED 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 4 

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 Piotr Oleksy, p.oleksy@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu jest nauczenie studentów warsztatu dziennikarstwa internetowego, tj. 

dziennikarstwa szeroko korzystającego z mediów społecznościowych oraz blogosfery. 

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

obowiązują) 

Student posiada podstawowe umiejętności tworzenia tekstów prasowych. 

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 

PED_01 Korzystać z informacji z portali społecznościowych jako 

inspiracji i źródła informacji dla pracy dziennikarskiej. 

K_U01; K_U03; K_K04; 

K_K05; 

PED_02 Wyjaśnić wpływ sieć Web 2.0 na zmiany w zawodzie 

dziennikarza. 

K_U01; K_U03; K_K04; 

K_K05; 

PED_03 Posługiwać się portalami społecznościowymi dla promocji 

treści prasowych. 

K_U01; K_U03; K_K04; 

K_K05; 

PED_04 Tworzyć treści o charakterze news’ów internetowych, 

tekstów blogowych, foto-relacji, wideorelacji. 

K_U01; K_U03; K_K04; 

K_K05; 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Podstawy e-dziennikarstwa 

Symbol 

treści 

kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Portale społecznościowe – źródło informacji, miejsce 

weryfikacji i narzędzie promocji. 

PED_01; PED_02; 

PED_03 

TK_02 Newsy internetowe. PED_02; PED_04 

TK_03 Bloger – między dziennikarzem, a kaznodzieją. PED_02; PED_04 

TK_04 E-dziennikarstwo czy kultura obrazkowa? 
PED_02; PED_03; 

PED_04 
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5. Zalecana literatura 

 Allan S., Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo, Kraków 2008. 

 Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Wydawnictwa Akademicki i Profesjonalne, 2006. 

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

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

Bernatowicz, M. Filiciak, 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): Podstawy e-dziennikarstwa 

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 

PED_01 TK_01 
Praca zespołowa nad 

projektem. 

 

F, P 

PED_02 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_04; 

Praca zespołowa nad 

projektem. 
F, P 

PED_03 TK_01; TK_04; 
Praca zespołowa nad 

projektem. 
F, P 

PED_04 TK_02; TK_03; TK_04; 
Praca zespołowa nad 

projektem. 
F, P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Podstawy e-dziennikarstwa 

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 
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 

 
- 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 fotograficzny i cyfrowa obróbka zdjęć 

2. Kod modułu kształcenia: WFO 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopnia 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: IV 

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

9. Liczba punktów ECTS: 6 

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

prowadzących zajęcia: Jerzy Andrzejewski 

11. Język wykładowy: Polski 

 

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

Zapoznanie studentów z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi logiki oraz sposobów 

tworzenia i dystrybucji produktów symbolicznych (audialnych i wizualnych), będących 

treścią cyfrowej kultury masowej. Omówienie podstawowych kwestii związanych z kreacją 

oraz publikacją produktu audialnego i wizualnego w oparciu  globalną sieć komputerową.  

Uściślenie umiejętności tworzenia, przetwarzania oraz wyszukiwania informacji oraz 

produktów audialnych i wizualnych dostępnych w nowych mediach (w Internecie oraz w 

mediach konwergentnych). Praktyczne zagadnienie z obszaru komunikacji multimedialnej. 

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 

WFO_01 
Zna rodzaje produktów wizualnych i ma wiedzę o 

rządzących nimi prawidłowościach w odniesieniu do 

cyfrowej kultury masowej. 

K_U03, K_K01 

WFO_02 
Zna miejsce produktu wizualnego w systemie prawa 

autorskiego oraz własności intelektualnej. Rozumie 

sposób funkcjonowania mechanizmów chroniących te 

prawa, jest też zorientowany w dedykowanych temu 

rozwiązaniach technologicznych. 

 K_W13, K_W16, K_W15 

WFO_03 
Ma wiedzę na temat logiki i praktyki dystrybuowania 

przekazów medialnych. Zna i rozumie komunikacyjne 

podstawy kultury. 

K_W06, K_K03 

WFO_04 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 

etycznych 

w komunikacji międzyludzkiej. Jest gotów do działania 

K_W05, K_K03 
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zgodnego z normami etycznymi, zwłaszcza w 

odniesieniu do produktów wizualnych.  

WFO_05 Potrafi być twórcą w obszarze cyfrowej kultury masowej, 

w zakresie produktów wizualnych. Potrafi samodzielnie 

ocenić wartość produktu audialnego i wizualnego, 

zarówno własnego jak i cudzego. 

K_K05, K_K03 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztat fotograficzny i cyfrowa obróbka zdjęć 

Symbol 

treści 

kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
Wprowadzenie podstawowej terminologii oraz 

metodologii.   WFO_01, WFO_02 

TK_02 
Zapoznanie studentów ze współczesnymi koncepcjami 

cyfrowej kultury masowej.   
 WFO_03, WFO_04 

TK_03 
Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami 

społeczeństwa informacyjnego. 
WFO_03, WFO_04, 

WFO_05 

TK_04 Zapoznanie studentów z kulturowym wymiarem Internetu.   WFO_02, WFO_05 

TK_05 
Dyskusja na temat współczesnych systemów problemów 

cywilizacji cyfrowej.  WFO_01, WFO_04 

 

5. Zalecana literatura 

 Szczypiorska-Mutor M., Praktyki fotograficzne i teksty kultury: inwersja, metamorfoza, montaż, 

Warszawa, 2016. 

 Regiewicz A., Warońska J., Widowiskowość i audiowizualność w dobie ponowoczesności, 

Częstochowa, 2012. 

 Wellins M., Myśleć animacją. Podręcznik dla filmowców, Tł. Wojnach A., Warszawa 2015. 

 Wójtowicz A. [red.], E-edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów, Lublin, 2013. 

 Keen A., Kult amatora. jak Internet niszczy kulturę, Tł. Bernatowicz M., Warszawa, 2007. 

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): Warsztat fotograficzny i cyfrowa obróbka zdjęć 

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 

 WFO_01  TK_01, TK_05 1, 2 F P 

 WFO_02 TK_01, TK_04 1, 2 F P 

 WFO_03 TK_02, TK_03 1, 2 F P 
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 WFO_04 TK_02, TK_03, TK_04 1, 2 F P 

 WFO_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) 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Warsztat fotograficzny i cyfrowa obróbka zdjęć 

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 
30 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 30 - 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  - 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 
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, 
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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: Efektywne budowanie marki produktu 

2. Kod modułu kształcenia: EBMP 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy w ramach specjalności 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopień, studia stacjonarne  

6. Rok studiów: II rok 

7. Semestr: IV 

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

9. Liczba punktów ECTS: 3 

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 z podstawową terminologią związaną z marką produktu, strategią pozycjonowania, 

architekturą marki produktu, 

 nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie pozycjonowania marki i narzędzi 

komunikacji marki, 

 nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności odnośnie procesu budowania marki produktu. 

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 

EBMP_01 identyfikować różnice między poszczególnymi 

strategiami pozycjonowania marki produktu 

K_W01, K_W12, K_U01, 

K_K08 

EBMP_02 rozpoznać różne struktury architektury marek produktów K_W12, K_U01, K_K08 

EBMP_03 trafnie identyfikować procedury związane z procesem 

budowania marki produktu i wykorzystać tę wiedzę w 

praktyce 

K_W01, K_W12, K_U01, 

K_K05, K_K08 

EBMP_04 dobrać odpowiednie narzędzia potrzebne do efektywnego 

komunikowania marki produktu z uwzględnieniem 

najnowszych technologii. 

K_W03, K_W08, K_W15, 

K_U01, K_U10, K_K05, 

K_K07 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Efektywne budowanie marki produktu 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Czym jest marka produktu?  EBMP_02 

TK_02 Jak zbudować tożsamość marki?  EBMP_01, EBMP_02, 

EBMP_03 

TK_03 Wizerunek marki i metody jego pomiaru EBMP_03, EBMP_04 

TK_04 Komunikowanie marki EBMP_03, EBMP_04 

TK_05 Projektujemy – tworzenie marki produktu 
EBMP_01, EBMP_02, 

EBMP_03, EBMP_04 
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5. Zalecana literatura 

 Patkowski, Potencjał konkurencyjny marki, Poltext, Warszawa 2010. 

 J. Kall, Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 

 J. Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006. 

 H. Szulce, K. Janiszewska, Zarządzanie marką, Wydawnictwo AE, Poznań 2006. 

 Harvard Buisiness Review, Zarządzanie marką, One Press, Gliwice 2005. 

 M. Healey, Czym jest branding, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 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.: 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): Efektywne budowanie marki produktu 

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 

EBMP_01 TK_02, TK_05 1,2,3 F,P 

EBMP_02 TK_01, TK_02, TK_05 1,2,3 F,P 

EBMP_03 
TK_02, TK_03, TK_04, 

TK_05 
1,2,3 F,P 

EBMP_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: Efektywne budowanie marki produktu 

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 wykładów  
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wykładów  

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
20 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach 20 - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
20 - 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 

 
- 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: Finansowanie kultury 

2. Kod modułu kształcenia: FIK 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 4 

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

9. Liczba punktów ECTS: 4 

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

prowadzących zajęcia: mgr Piotr Wiśniewski (specjalista z Urzędu Miasta w Gnieźnie) 

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu jest przedstawienie studentom rożnorodnych źródeł finansowania działalności 

kulturalnej oraz zdobycie przez nich umiejętności pozyskiwania środków finansowych, 

planownaia budżetu przedsięwzięcia/działalności oraz rozliczania dotacji. 

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 

FIK_01 Planować działalność różnorodnych podmiotów na rynku 

kultury (instytucja kultury, NGO, przedsiębiorstwo) pod 

względem finansowym. 

K_U06; K_U10; 

K_K03; K_K04 

FIK_02 Wskazać róznorodne środki finansowania działalności 

kulturalnej. 

K_U06; K_U10; 

K_K03; K_K04 

FIK_03 Dostosować produkt do wymagań odbiorców, rynku, 

grantodawców. 

K_U06; K_U10; 

K_K03; K_K04 

FIK_04 Tworzyć wnioski grantowe na działalność kulturalną. K_U06; K_U10; 

K_K03; K_K04 

FIK_05 Tworzyć oferty dla sposnosorów (mecenasów) 

działalności kulturalnej. 

K_U06; K_U10; 

K_K03; K_K04 

FIK_06 Rozliczać dotacje i wpływy od sponsorów. K_U06; K_U10; 

K_K03; K_K04 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Finansowanie kultury 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Środki i możliwości finansowania działalności kulturalnej. FIK_01; FIK_02 

TK_02 
Planowanie ksztłatu i budżetu przedsięwzięcia 

kulturalnego. 
FIK_01; FIK_03 

TK_03 

Samorządowe, państwowe, ponadpaństwowe i 

pozapaństowowe źródła finansowania działalności 

kulturalnej. 

FIK_02; FIK_03; 
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TK_04 Mecenat na rynku kultury. FIK_03; FIK_05; 

TK_05 
Przygotowanie wniosków grantowych – najwazniejsze 

zasady. 
FIK_04 

TK_06 Przygotowanie oferty sponsorskiej. FIK_05 

TK_07 
Kluczowe kwestie przy rozliczaniu dotacji grantowej lub 

sponsoringowej. 
FIK_03; FIK_06 

5. Zalecana literatura 

 Finanse kultury w latach 2007-2015. Raport, Urząd Statystyczny w Krakowie 2016. 

 Modzelewska M., Finansowanie kultury przez samorzady. Plany, wykonania i realizacja 

wydatków na kulturę, NCK 2015. 

 Wsparcie dla twórców i artystów. Perspektywa Międzynarodowa, red. D. Ilczuk, NCK 

2017. 

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): Finansowanie 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 

FIK_01 TK_01; TK_02 
Warsztaty – realizacja projektu 

kulturalnego. 
P 

FIK_02 TK_01; TK_03 
Warsztaty – realizacja projektu 

kulturalnego. 
P 

FIK_03 
TK_02; TK_03; TK_04; 

TK_07; 

Warsztaty – realizacja projektu 

kulturalnego. 
P 

FIK_04 TK_05 
Warsztaty – realizacja projektu 

kulturalnego. 
P 

FIK_05 TK_06 
Warsztaty – realizacja projektu 

kulturalnego. 
P 

FIK_06 TK_07 
Warsztaty – realizacja projektu 

kulturalnego. 
P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Finansowanie kultury 

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  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury  - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
90 - 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 - 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: Promocja regionu 

2. Kod modułu kształcenia: PREG 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia II stopnia 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: IV 

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: Dariusz Pilak, mgr,  

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do świadomego odbioru dziedzictwa kulturowego  

i analizowania zjawisk wpływających na promocję regionu i imprez turystycznych. W czasie 

zajęć student nauczy się podstaw umiejętnego postrzegania i kreowania wartości przydatnych 

w tworzeniu identyfikacji i informacji wizualnej w turystyce i podczas udziału w targach 

turystycznych.  

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 

PREG_01 wyjaśnić społeczną rolę działania na rzecz ochrony dóbr 

kulturowych i przestrzeni publicznej. 

K_W08, K_W16, K_U07, 

K_K03, K_K07 

PREG_02 wyszukać obiekty i atrakcyjne miejsca , wykorzystując je do 

kreowania marki regionalnej. 

K_W08, K_W13, K_W16, 

K_U01, K_U06, K_U07, 

K_K03 

PREG_03 Wykorzystać do kampanii promocyjnej regionu podstawowe 

narzędzia promocji. 

K_U03; K_U05; K_U10, 

K_K03, K_K05, K_K06 

 

PREG_04 zaplanować i przeprowadzić kampanię promocyjną wybranej 

imprezy i atrakcji turystycznej w regionie. 

K_W05, K_W08, K_W10, 

K_W14, K_U01, K_U04, 

K_U06, K_U10, K_K07 

PREG_05 objaśnić podstawowe pojęcia związane z promocją regionu. K_W04, K_W06, K_U03; 

K_U05; K_U10, K_K03, 

K_K05, K_K06 

 

PREG_06  pracować w grupie zadaniowej przyjmując w niej różne role, w 

tym rolę kierowniczą. 

K_W16, K_U04, K_U07, 

K_U10, K_K03, K_K07 
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Promocja regionu 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 

Podstawowe pojęcia : promocja, reklama, informacja 

turystyczna, dziedzictwo kulturowe. Ewolucja koncepcji 

marketingu regionalnego. 

PREG_03, PREG_04, 

PREG_05 

TK_02 

Podstawowe narzędzia promocji;charakterystyka metod i technik 

promocyjnych oraz informacyjnych związanych z ruchem 

turystycznym:wydawnictwa promocyjne, targi turystyczne, 

multimedia w promocji turystycznej, Internet w promocji i 

informacji turystycznej.  

PREG_03, PREG_04, 

PREG_05 

TK_03 

Poszukiwanie ikon marketingowych – miejsca, przykłady 

dziedzictwa kulturowego, które nie zostały docenione w 

promocji regionu, a które mają potencjał turystyczny 

PREG_01, PREG_02, 

PREG_04, PREG_05; 

PREG_06 

TK_04 

Masowa komunikacja marketingowa – reklama; cele i odbiorcy, 

planowanie działalności promocyjnej:zasady wyboru kanałów 

promocyjnych, podstawy konstrukcji reklam, folderów, plakatów 

oraz organizacja giełd i targów turystycznych. 

PREG_01, PREG_02, 

PREG_03, PREG_04, 

PREG_05, PREG_06 

TK_05 
Promocja regionu na przykładzie Gniezna – kampanie 

promocyjne, strategie marketingowe, imprezy turystyczne itp. 

PREG_01, PREG_02, 

PREG_03, PREG_04, 

PREG_05 

5. Zalecana literatura 

a) Literatura podstawowa:  

Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna, Kraków 2004.  

Middleton T.C.V., Marketing w turystyce, Warszawa1996.  

W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, Warszawa 2008. 

b) Literatura uzupełniająca:  

Kotler Ph., Marketing. Poznań 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.: Z materiałami do zajęć można się zapoznać w Bibliotece Uniwersyteckiej. 

III. Informacje dodatkowe  

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

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Promocja regionu 

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 

PREG_01 TK_03, TK_04, TK_05  1 P, F 

PREG_02 TK_03, TK_04, TK_05 1, 3 P, F 

PREG_03 
TK_01, TK_02, TK_04, 

TK_05 
3, 4 P, F 

PREG_04 
TK_01, TK_02, TK_04, 

TK_05 
3, 4 P, F 

PREG_05 
TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05 
2 P, F 

PREG_06 TK_03, TK_04 3, 4 P, F 

1 - dyskusja z moderatorem-prowadzącym 

2 - dyskusja  

3 - praca w zespołach  

4 - wykonanie zaleconych zadań i ich omówienie 



3 
 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Promocja regionu 

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 
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: Promocja kultury 

2. Kod modułu kształcenia: PKU 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopień 

6. Rok studiów: 2 

7. Semestr:3 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 15, ćwiczenia 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

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: 

Zapoznanie studentów z różnorodnością metod promocji dziedzictwa kulturowego. 

oraz dostarczenie wiedzy na temat roli kultury wizualnej w promowaniu kultury. 

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

obowiązują): 

Znajomość podstaw historii kultury europejskiej, historii muzealnictwa oraz współczesnej 

kultury wizualnej. 

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 

PKU_01 zna i potrafi scharakteryzować podstawowe 

narzędzia współczesnej reklamy i promocji w 

kulturze. 

K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W08, K_W10, K_W14, K_U06, 

K_K03, K_K04, K_K05,  

PKU_02 potrafi zaplanować i stworzyć program działań 

promocyjnych 

K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W08, K_W10, K_W14, K_U06, 

K_K03, K_K04, K_K05,  

PKU_03 zna potencjalne źródła finansowania działań 

kulturalnych oraz wie, gdzie szukać informacji na 

temat pozyskiwania środków na promocję w 

kulturze 

K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W08, K_W10, K_W14, K_U06, 

K_K03, K_K04, K_K05,  

PKU_04 zna konkretne narzędzia i potrafi wykorzystać je w 

promocji kultury w przestrzeni wirtualnej  

K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W08, K_W10, K_W14, K_U06, 

K_K03, K_K04, K_K05,  

PKU_05 ma wiedzę o praktycznym wykorzystaniu reklamy 

w działaniach kulturalnych instytucji kultury 

Brama Poznania ICHOT. 

K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W08, K_W10, K_W14, K_U06, 

K_K03, K_K04, K_K05,  

PKU_06 ma wiedzę na temat reklamy złożonego projektu 

kulturalnego w ramach programu Królewskie 

Miasto Gniezno. 

K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W08, K_W10, K_W14, K_U06, 

K_K03, K_K04, K_K05,  

PKU_07 zna i potrafi scharakteryzować narzędzia reklamy 

użyteczne przy propagowaniu działań w muzeum 

K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W08, K_W10, K_W14, K_U06, 

K_K03, K_K04, K_K05,  
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Promocja kultury 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Narzędzia współczesnej promocji i reklamy PKU_01, PKU_04,  

TK_02 Planowanie i projektowanie działań promocyjnych 
PKU_01, PKU_02, 

PKU_04,  

TK_03 Pozyskiwanie środków na promocję w kulturze 
PKU_01, PKU_02, 

PKU_03, PKU_04,  

TK_04 Promocja kultury w przestrzeni wirtualnej 
PKU_01, PKU_02,  

PKU_04,  

TK_05 

Eventy i tzw. rekonstrukcje historyczne jako formy 

promocji w kulturze na przykładzie działalności Bramy 

Poznania ICHOT. 

PKU_01, PKU_02, 

PKU_03, PKU_04, 

PKU_05 

TK_06 
Promocja złożonego projektu kulturalnego w ramach 

programu Królewskie Miasto Gniezno. 

PKU_01, PKU_02, 

PKU_03, PKU_04, 

PKU_06 

TK_07 Nowoczesna i skuteczna promocja w muzeum. 

PKU_01, PKU_02, 

PKU_03, PKU_04, 

PKU_07 

5. Zalecana literatura: 

 Albin K., Reklama. Przekaz – odbiór – interpretacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2000 

 Goldman M., Hooffacker G., Współpraca z prasą i public relations, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 

1997 

 Niemczyk A., Marketing w sferze kultury. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej, Kraków 2007 

 Kruczek Z., Walas B„ Promocja i informacja w turystyce, Kraków 2010 

 Kruczek Z., Walas B., Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych 

[w:] Kultura i turystyka, wspólnie zyskać, red. A. Stasiaka, Łódź 2009, s. 335–360, Kraków 2007 

 Bickerton P., Bickerton M., Pardesi U., Marketing w internecie. Jak najlepiej wykorzystać sieć w 

 sprzedaży produktów i usług?, Gdańsk 2006 

 Böhm M., Skuteczna promocja przy niskim budżecie, Warszawa 2009 

 Goldman M., Hooffacker G., Współpraca z prasą i public relations, Warszawa 1997 

 Niemczyk A., Marketing w sferze kultury. Wybrane problemy, Kraków 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. 

III. Informacje dodatkowe  

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

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Promocja 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 
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PKU_01 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07 

1, 2 P 

PKU_02 
TK_02, TK_03, TK_04, 

TK_05, TK_06, TK_07 
1, 2 P 

PKU_03 
TK_03, TK_05, TK_06, 

TK_07 
1, 2 P 

PKU_04 

TK_01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07 

1, 2 P 

PKU_05 TK_05 1, 2, 3 P 

PKU_06 TK_06 1,2,  3 P 

PKU_07 TK_07 1, 2, 3 P 

 
1 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją ze studentami 

2 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną autorstwa studentów i dyskusja 

3 – Wykład i konwersatorium w gronie pracowników instytucji kultury 

F – oceny formujące 

P – oceny podsumowujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Promocja 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  
 

-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 
30 

- 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 

 
- 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: Warsztaty – realizacja wystawy 

2. Kod modułu kształcenia: WAR1 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopień 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 3 

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

11. Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

Wspólna realizacja wystawy. 

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

obowiązują): Umiejętność pracy w grupie, podstawowa wiedza z zakresu historii, kultury i 

sztuki. 

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 

WAR1_01 potrafi zdefiniować pojęcia: idea wystawy, koncepcja 

wystawy, ma umiejętności, pozwalające mu na 

samodzielną pracę nad wstępnym etapem kreowania 

nowej ekspozycji 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_W16, 

K_U01, K_U05, K_K03, 

K_K04, K_K05, K_K06 

WAR1_02 ma wiedzę oraz praktyczne umiejętności potrzebne do 

stworzenia założeń wstępnego scenariusza wystawy 

oraz przygotowania jej budżetu 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_W16, 

K_U01, K_U05, K_K03, 

K_K04, K_K05, K_K06 

WAR1_03 zapoznał się z zasadami oraz posiadł umiejętność 

prowadzenia oficjalnej korespondencji dotyczącej prac 

nad wystawą, a także potrafi samodzielnie 

przeprowadzić kwerendy 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_W16, 

K_U01, K_U05, K_K03, 

K_K04, K_K05, K_K06 

WAR1_04 potrafi opracować i napisać scenariusz wystawy K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_W16, 

K_U01, K_U05, K_K03, 

K_K04, K_K05, K_K06 

WAR1_05 zapoznał się z podstawowymi zasadami tworzenia 

koncepcji przestrzennej ekspozycji oraz projektu 

plastycznego wystawy, potrafi wykorzystać nabytą 

wiedzę w praktycznym działaniu 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_W16, 

K_U01, K_U05, K_K03, 

K_K04, K_K05, K_K06 

WAR1_06 zapoznał się z zasadami BHP przy pracach w sali 

wystawienniczej, potrafi kierować pracami i 

samodzielnie montować etalaż na ekspozycji oraz 

zapoznał się z zasadami aranżacji przestrzeni i wnętrz 

gablot 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_W16, 

K_U01, K_U05, K_K03, 

K_K04, K_K05, K_K06 

WAR1_07 potrafi przygotować materiały promocyjne oraz 

zorganizować i poprowadzić wernisaż wystawy 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W14, K_W16, 
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K_U01, K_U05, K_K03, 

K_K04, K_K05, K_K06 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztaty – realizacja wystawy 

Symbol 

treści 

kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Idea, koncepcja, treść i przesłanie wystawy. WAR1_01,  

TK_02 Wstępny scenariusz i budżet wystawy. WAR1_01, WAR1_02 

TK_03 Korespondencja z instytucjami partnerskimi oraz kwerendy. WAR1_03 

TK_04 Scenariusz wystawy. 
WAR1_01, WAR1_02, 

WAR1_03, WAR1_04 

TK_05 Koncepcja i projekt plastyczny ekspozycji. 
WAR1_01, WAR1_02, 

WAR1_05 

TK_06 
Realizacja ekspozycji i przygotowanie informatora o 

wystawie. 

WAR_01, WAR1_02, 

WAR1_04, WAR1_05, 

WAR1_06 

TK_07 Działania promocyjne i organizacja wernisażu.  
WAR1_02, WAR1_06, 

WAR1_07 

5. Zalecana literatura: 

Zestaw literatury zależny będzie od podjętego przez studentów tematu. 

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 pomocniczymi można zapoznać się w bibliotece IKE 

UAM oraz BU UAM. 

III. Informacje dodatkowe  

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

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Warsztaty – realizacja wystawy 

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 

WAR1_01 
TK_01, TK_02, TK_04, 

TK_05, TK_06 
1 F, P 

WAR1_02 
TK_02, TK_04, TK_05, 

TK_06, TK_07 
1 F, P 

WAR1_03 TK_03, TK_04 1 F, P 

WAR1_04 TK_04, TK_06 1 F, P 

WAR1_05 TK_05, TK_06 1 F, P 

WAR1_06 TK_06, TK_07 1 F, P 

WAR1_07 TK_07 1 F, P 
 

1 - Konwersatorium połączone z warsztatami i dyskusją ze studentami 

 

F – oceny formujące 

P – oceny podsumowujące 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Warsztaty – realizacja wystawy 

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  

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: Warsztat tematyczny: Kultura w Internecie 

2. Kod modułu kształcenia: WAR3 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom kształcenia : II stopień 

6. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np. 15 h W, 30 h ćw):30h,  warsztat 

7. Liczba punktów ECTS:6 

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

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

9. Język wykładowy: polski 

 

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

Głównym celem zajęć jest wyrobienie w studencie technicznych umiejętności praktycznego zastosowania 

wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego Europy Zachodniej w mediach elektronicznych.  

Pokazanie studentom spektrum możliwości wykorzystania sieci World Wide Web w badaniach nad 

dziedzictwem kulturowym. 

Nauka,od strony technicznej,publikacji wyników badań historycznych, popularyzacji wiedzy historycznej 

w Internecie (archiwa, social media, strony internetowe). 

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

Podstawowa wiedza z informatyki, w tym zwłaszcza języka znaczników HTML, który jest w podstawie 

programowej szkół ponadgimnazjalnych.   

Umiejętność pracy w grupie oraz wyszukiwania informacji w sieci WWW (World Wide Web) 

Podstawowa wiedza z zakresu historii wyniesiona ze 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 dla 

modułu 

zajęć/przedmiotu 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 

osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów kształcenia  

dla kierunku studiów 

WAR3_01 dotrzeć do specjalistycznych portali internetowych 

publikujących i popularyzujących treści z zakresu nauk nad 

kulturą europejską. 

K_W14 ; K_U01 

WAR3_02 wyszukać specjalistyczną zdigitalizowaną literaturę naukową a 

także dotrzeć do internetowych- oficjalnych edycji źródeł do 

badań nad kulturą 

K_W14 ; K_U01 

WAR3_03 mierzyć impact factor czasopism naukowych oraz badać 

popularność portali propagujących dziedzictwo kulturowe  

K_W14 ; K_U01 

WAR3_04 publikować i popularyzować treści z zakresu dziedzictwa 

kulturowego za pomocą stron internetowych, blogów. 

Obsługiwać system zarządzania treścią (np. Worldpress) 

K_W14 ; K_U01 

WAR3_05 publikować wyniki swoich badań na platformach typu „open 

access“ (otwarty dostęp) oraz prowadzić naukowy blog 

internetowy i popularyzować dziedzictwo kulturowe w 

internetowych mediach społecznościowych 

K_W14 ; K_U01; K_U10 

 

4. Treści kształcenia: 
 

Nazwa modułu kształcenia: Kultura w Internecie 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  Wprowadzenie w problematykę zajęć. Wybór  tematów przez 

studentów do realizacji projektu pt. „Kultura w Internecie”. 
WAR3_01 
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TK_02 Wykorzystanie zasobów internetowych nad dziedzictwem 

kulturowym. 

-strony internetowe ośrodków naukowych 

-cyfrowe bazy: publikacji naukowych ( np. JSTOR), open access 

(Biblioteki Cyfrowe, Project Gutenberg i inne), źródeł 

historycznych (np. The Latin Library)  

-mierzenie oddziaływania czasopism naukowych tzw. Impact 

factor oraz badania popularności serwisów historycznych przy 

pomocy  internetowych narzędzi analitycznych np. Google 

Analytics. 

Studenci zbierają informacje o wybranej tematyce z zakresu 

dziedzictwa kulturowego, wykorzystując zasoby internetowe 

oraz klasyczne publikacje papierowe. Dane w ten sposób 

uzyskane, będą wykorzystywać w dalszym toku zajęć. 

WAR3_02; WAR3_03. 

TK_03  Publikowanie treści dziedzictwa kulturowego Europy Zachodniej 

przy użyciu gotowych, bezpłatnych szablonów stron 

internetowych oraz przy użyciu systemów zarządzania treścią  

- praca na programach typu „WYSIWYG”, CMS 

- wybór domeny, hostingu oraz pozycjonowanie 

Studenci tworzą własną stronę internetową (działającą w 

programie typu XAMPP) przy użyciu gotowych bezpłatnych 

szablonów stron internetowych. 

WAR3_04; WAR3_05 

TK_04  Publikacja oraz popularyzacja wyników badań nad dziedzictwem 

kulturowym Europy Zachodniej za pośrednictwem 

internetowych „Social Media”  

- popularyzacja wiedzy historycznej na serwisach 

społecznościowych typu Facebook, Google+  

-publikacja wyników badań w Internecie, (portale typu 

Academia.edu oraz inne tego typu portale) 

-tworzenie naukowego dziennika sieciowego (blog) o tematyce 

nawiązującej do dziedzictwa kulturowego Europy. 

Studenci publikują i popularyzują treści historyczne na 

wybranych portalach społecznościowych. 

WAR3_04; WAR3_05 

TK_05 Podsumowanie projektu „Dziedzictwo kulturowe Europy 

Zachodniej w mediach elektronicznych” Studenci prezentują 

efekty swojej pracy. 

WT2_02; WT2_03; 

WT2_04; WT2_05 

 

5. Zalecana literatura 

 M. Karciarz, Informacja w Internecie, Warszawa 2010 

 M. Dutko, Copywriting internetowy, Warszawa 2013 

 J. Niederst Robbin,  HTMLi XHTML. Leksykonkieszonkowy, Gliwice 2006. 

 E. Freeman, E. Freeman: Head First HTML with CSS & XHTML, Gliwice 2007. 

 C. Doctorow, R. Dornfest, J. S. Johnson, S. Powers, B. Trott, M. G. Trott, Blogging. Przewodnik. 

Warszawa 2003 

 M.Sokół, ABC języka HTML i XHTML, Gliwice 2006. 

 C.S. Horstmann,G. Cornell, Java. Podstawy, Gliwice 2013 

 J.Cranford Teague, CSS3. Szybki start, Gliwice 2012  

 B. Danowski, M. Makaruk, Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW, Gliwice 2007 

 J. Wrycza-Bekier, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu, Gliwice 2010  

 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008 

 P. Wallace, Psychologia Internetu, Warszawa 2001 

 M. Sakowski, Rewolucja Social Media, Gliwice 2012 

 Język @ multimedia, pod red. A. Dytmana-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2005 

 

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

 

Treści będą publikowane na stronie internetowej. 
 

 

 

http://helion.pl/autorzy/gary-cornell,corg.htm
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III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania: 

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Kultura w internecie 

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 

WT2_01 TK_01 
Warsztat połączony z pracą na 

komputerze 
F, P 

WT2_02 TK_02; TK_05 
Warsztat połączony z pracą na 

komputerze 
F, P 

WT2_03 TK_02; TK_05 
Warsztat połączony z pracą na 

komputerze 
F, P 

WT2_04 TK_03 ; TK_04 ; TK_05 
Warsztat połączony z pracą na 

komputerze 
F, P 

WT2_05 
TK_01; TK_02;TK_03 ; 

TK_04 ; TK_05 

Warsztat połączony z pracą na 

komputerze 
F, P 

 

2. Kryteria oceniania skali stosowanej w UAM: 
 

bardzo dobry (bdb; 5,0): 
dobry plus (+db; 4,5): 

dobry (db; 4,0): 

dostateczny plus (+dst; 3,5): 

dostateczny (dst; 3,0): 

niedostateczny (ndst; 2,0): 

 

Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu, należy pozytywną ocenę projektów realizowanych w trakcie 

trwania warsztatów – samodzielnie stworzonej strony WWW o tematyce kulturalnej, opublikowanie 

materiałów popularyzujący wiedzę o kulturze na portalach społecznościowych. 

 

3. Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS): 
 

Nazwa modułu (przedmiotu): Kultura w internecie 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 15h 

Opracowywanie projektów na zajęcia  75h 

SUMA GODZIN 90 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

MODUŁU (PRZEDMIOTU) 
3 
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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Warsztat 4 – Społeczeństwo regionu w XX wieku 

2. Kod modułu kształcenia: WAR4 

3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: studia II stopnia 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 3 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h, warsztaty, praktyki  

9. Liczba punktów ECTS: 6 

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 

Student w formie warsztatowej, projektowej ma zebrać i opracować materiał z najnowszej 

historii społecznej swojego regionu. Grupa projektowa pracuje nad tematem, który następnie 

zostanie wypromowany jako przedsięwzięcie kulturalne w regionie i zaprezentowane 

szerokiej publiczności. Tematy oscylują wokół zagadnień „Wielkopolska industrialna”, 

„Przestrzeń pamięci i miejsca pamięci w regionie”, „Bohaterowie lokalni”. 

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 

WAR_1 Pracować w grupie, rozdzielać zadania, egzekwować od siebie 

i współpracowników wykonanie zadań oraz terminowość prac,  

K_K01, K_K02, 

K_K03K_K04, K_K06, 

WAR_2 Potrafi wyszukiwać informacje, zdobywać je od świadków 

wydarzeń, przygotowywać wywiady społeczne  

K_W02 

K_U01, K_U02, K_U04, 

K_U05, K_U10 

 

WAR_3 Potrafi katalogować informacje, opracowywać wyniki swoich 

badań,  

K_W11 

K_U03, K_U05, K_U10 

 

WAR_4 Potrafi spopularyzować wyniki swoich badań i wypromować 

je jako wydarzenie kulturalne w mieście 

K_U07, K_U08 

K_K01, K_K02, 

K_K03K_K04, K_K06, 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Warsztat 4 – Społeczeństwo regionu w XX wieku 
 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_1 

Wybór i sprecyzowanie tematu badań, rozdzielenie zadań. 

Tematy oscylują wokół zagadnień „Wielkopolska industrialna”, 

„Przestrzeń pamięci i miejsca pamięci w regionie”, „Bohaterowie 

lokalni” 

WAR_1 

TK_2 Zebranie materiału do badań  WAR_2 

TK_3 Opracowanie zebranych materiałów WAR_3 
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TK_4 
Popularyzacja w formie prelekcji, wystawy, artykułu popularno-

naukowego w lokalnych mediach   
WAR_4 

TK_5 Promocja wydarzenia WAR_4 

 

5. Zalecana literatura 

Dotycząca historii i kultury regionu - zależna od tematyki opracowywanej przez studentów 

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): Warsztat 4 – Społeczeństwo regionu w XX wieku 

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 

WPRP_1 TK_1 1,4, F P 

WPRP_2 TK_2 1,4,5 F P 

WPRP_3 TK_3 1, 3, 4, 5 F P 

WPRP_4 TK_4, TK_05 1,2,3,4, F P 

1. praca w grupie 

2. prezentacja multimedialna, praca z kamerą, mediami społecznościowymi 

3. pisanie tekstów 

4. dyskusja 

5. wywiady 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Warsztat 4 – Społeczeństwo regionu w XX wieku 

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 
30 

- samodzielne przygotowywanie się do 

ćwiczeń 
 

- udział w konsultacjach  - udział w konsultacjach  

- czytanie wskazanej literatury 20 - czytanie wskazanej literatury  

- przygotowanie projektu i 

dokumentacji 
20 - przygotowanie projektu i dokumentacji  

- przygotowanie referatu w formie 

prezentacji 
20 - przygotowanie referatu w formie prezentacji  

- przygotowanie pracy pisemnej 10 - przygotowanie pracy pisemnej  

- zbieranie materiału 50 - 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  

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: Działalność gospodarcza w sektorze kultury 

2. Kod modułu kształcenia: DGSK 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopień 

6. Rok studiów: 2 

7. Semestr:4 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:15, Warsztaty 

9. Liczba punktów ECTS: 2 

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: 

Zapoznanie studentów z podstawami prawnymi, zasadami oraz praktyką działalności 

gospodarczej w kulturze. 

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

obowiązują): 

Znajomość podstaw prawnych działania instytucji kultury. 

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 

DGSK_01 potrafi wskazać i omówić akty prawne porządkujące 

finansowanie instytucji kultury 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W14, K_U06 

DGSK_02 zna podstawy prawne regulujące aktywność gospodarczą 

w instytucjach kultury 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W14, K_U06 

DGSK_03 ma wyobrażenie o praktycznej stronie prowadzenia 

działalności gospodarczej w instytucji kultury 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W14, K_U06 

DGSK_04 zna terminologię związaną z budżetem instytucji kultury, 

jej przychodami z działalności gospodarczej oraz 

należnymi od niej podatkami; potrafi wskazać akty 

prawne regulujące powyższą materię 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W14, K_U06 

DGSK_05 ma wyobrażenie o praktycznej stronie działalności 

gospodarczej, prowadzonej przez dużą instytucję kultury 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W14, K_U06 

DGSK_06 zna realia prowadzenia działalności gospodarczej w 

muzealnictwie na przykładzie MPP na Lednicy i MPPP 

w Gnieźnie 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W14, K_U06 

DGSK_07 ma wiedzę na temat specyfiki działalności gospodarczej 

teatru 

K_W01, K_W03, K_W04, 

K_W14, K_U06 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Działalność gospodarcza w sektorze kultury 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 Podstawy prawne finansowania instytucji kultury 

DGSK _01, DGSK_02, 

DGSK_03, DGSK_04, 

DGSK_05, DGSK_06, 
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DGSK_07 

TK_02 Aktywność gospodarcza instytucji kultury w świetle prawa 

DGSK _01, DGSK_02, 

DGSK_03, DGSK_04, 

DGSK_05, DGSK_06, 

DGSK_07 

TK_03 
Praktyczne problemy prowadzenia działalności 

gospodarczej w instytucji kultury. 

DGSK _01, DGSK_02, 

DGSK_03, DGSK_04, 

DGSK_05, DGSK_06, 

DGSK_07 

TK_04 Przychody instytucji kultury z działalności gospodarczej 

DGSK _01, DGSK_02, 

DGSK_03, DGSK_04, 

DGSK_05, DGSK_06, 

DGSK_07 

TK_05 
Działalność gospodarcza dużej instytucji kultury na 

przykładzie Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu    

DGSK _01, DGSK_02, 

DGSK_03, DGSK_04, 

DGSK_05, DGSK_06, 

DGSK_07 

TK_06 

Działalność gospodarcza w muzealnictwie (Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy i Muzeum Początków 

Państwa Polskiego w Gnieźnie) 

DGSK _01, DGSK_02, 

DGSK_03, DGSK_04, 

DGSK_06 

TK_07 Teatr jak miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 

DGSK _01, DGSK_02, 

DGSK_03, DGSK_04, 

DGSK_07 

5. Zalecana literatura: 

 Działalność gospodarcza - 542 pytania i odpowiedzi. Formy działalności, podatki, prawo pracy, 

ubezpieczenia społeczne, rachunkowość u małych i średnich przedsiębiorców, red. A. 

Kamińska, Warszawa 2013 

 Poradnik Instytucji Kultury Online (http://e-pik.prawodlapraktykow.pl/) 

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. 

III. Informacje dodatkowe  

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

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Działalność gospodarcza w sektorze 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 

DGSK_01 

TK _01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07 

1,2 P, S 

DGSK_02 

TK _01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07 

1,2 P, S 

DGSK_03 

TK _01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07 

1,2 P, S 

http://e-pik.prawodlapraktykow.pl/
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DGSK_04 

TK _01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05, TK_06, 

TK_07 

1,2 P, S 

DGSK_05 
TK _01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_05 
1,3 P, S 

DGSK_06 
TK _01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_06 
1,3 P, S 

DGSK_07 
TK _01, TK_02, TK_03, 

TK_04, TK_07 
1,3 P, S 

 

1 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją ze studentami 

2 - Wykład połączony z prezentacją multimedialną autorstwa studentów i dyskusja 

3 – Wykład i konwersatorium w gronie pracowników instytucji kultury 

F – oceny formujące 

P – oceny podsumowujące 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Działalność gospodarcza w sektorze 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  
 

-samodzielne studiowanie tematyki 

wykładów 
 

- samodzielne przygotowywanie się 

do ćwiczeń 
20 

- 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 
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 

 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 60 ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W  
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SEMESTRZE 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: Digitalizacja Dóbr Kultury 

2. Kod modułu kształcenia: DDK 

3. Rodzaj modułu kształcenia: Obowiązkowy 

4. Kierunek studiów: Komunikacja Europejska  

5. Poziom studiów: studia II stopnia 

6. Rok studiów: II 

7. Semestr: 4 

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

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 realizowanego modułu kształcenia jest zapoznanie uczestników z tradycyjnymi oraz 

nowoczesnymi metodami dokumentowania oraz archiwizowania zasobów kultury. 

Szczególny nacisk zostanie położony na zaprezentowanie technik cyfrowych, 

wykorzystujących środowisko sieciowe, zarówno do tworzenia, jak i przechowywania i 

przesyłania gromadzonych danych.    

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

obowiązują) 

- podstawowa znajomość obsługi komputera: pakiet Microsoft Office oraz wyszukiwarki 

internetowe (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 

DDK_01 - potrafi posługiwać się podstawową terminologią dotyczącą 

dokumentowania i archiwizowania zasobów kultury  

K_W04; K_W09; K_U06; 

K_U10; K_K04 

DDK_02 - rozumie potrzebę tworzenia usystematyzowanych zbiorów 

danych dotyczących zasobów kultury 

K_W05; K_W08; K_W12; 

K_K04;K_K05  

DDK_03 - potrafi ocenić przydatność określonych technik dokumentacji 

i przechowywania zasobów kultury w konkretnych 

napotkanych przypadkach 

K_W01; K_W02; K_W07; 

K_W08; K_U01; K_U03; 

K_K08 

DDK_04 - zna podstawowe tradycyjne i nowoczesne (cyfrowe) 

narzędzia dokumentacji i archiwizacji zasobów kultury   

K_W03; K_K04; K_U06; 

K_U10 

DDK_05 - zna podstawowe akty prawne regulujące zasady zarządzania 

dziedzictwem kulturowym oraz prawami autorskimi 

K_W03; K_W13; 

K_W16;K_U06; K_U10; 

K_K06 

4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Digitalizacja Dóbr Kultury 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu  

TK_01 
- prezentacja i objaśnienie podstawowej terminologii dotyczącej 

dokumentacji i archiwizowania zasobów kultury 
DDK_01 

TK_02 
- prezentacja wybranych krajowych i zagranicznych przykładów 

systemów tworzenia i przechowywania zasobów kultury 
DDK_02; DDK_03 

TK_03 
- prezentacja i objaśnienie podstawowych aktów prawnych 

regulujących zarządzanie dziedzictwem kulturowym oraz 
DDK_02; DDK_05 
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prawami autorskimi   

TK_04 

- prezentacja i omówienie wybranych tradycyjnych i 

nowoczesnych sposobów tworzenia i przechowywania zasobów 

kultury 

DDK_03; DDK_04 

5. Zalecana literatura 

 Gutowska K. [red.], Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, Warszawa 2000 

 Komusińska J., 2015, Kto jest odpowiedzialny za digitalizacją – organizacja i finansowanie 

cyfryzacji polskiej kultury (ekultura.org/wp-content/ uploads/2014/09/ekspertyza_koordynacja-

dzia%C5%82a%C5%84-digitalizacyjnych.pdf) 

 Kowalik W., Komusińska J., Strycharz J., Maźnica Ł. Udostępnianie zdigitalizowanych 

zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki (ekultura.org/wp-

content/uploads/2016/02/raport_UX.pdf) 

 Murzyn M., Purchla J. [red.], Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, 

Kraków 2007 

 MKiDN 2009. Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i 

udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020 

(www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDigitalizacja/Program%20digitalizacji%202009-

2020.pdf) 

 Howard P., Heritage. Management, Interpretation, Identity, London–New York 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.: Część materiałów dostępna jest w środowisku sieciowym (dokumenty 

o nielimitowanym dostępie). Pozostałe materiały zostaną przekazane uczestnikom przez 

prowadzącego moduł.  

III. Informacje dodatkowe  

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

oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Digitalizacja Dóbr 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 

DDK_01 TK_01 1 F P 

DDK_02 TK_02; TK_04 1 F P 

DDK_03 TK_02; TK_04 1, 2 F P 

DDK_04 TK_02; TK_04 1, 2 F P 

DDK_05 TK_03 1 F P 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Digitalizacja Dóbr Kultury 

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  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  - 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 

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: Kultura współczesna 

2. Kod modułu kształcenia: KWS 

3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  

4. Kierunek studiów: Komunikacja europejska 

5. Poziom studiów: II stopień stacjonarne 

6. Rok studiów: II rok 

7. Semestr: 4 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h w 

9. Liczba punktów ECTS: 3 ECTS 

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: 

Zapoznanie z najnowszymi i kluczowymi dla kultury współczesnej zjawiskami i ich 

interpretacjami. 

Uzyskanie kompetencji pozwalających na rozumienie przemian zachodzących w  kulturze 

współczesnej. 

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

(jeśli obowiązują): 

Podstawowa orientacja w zakresie kultury współczesnej 

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 

KWS _01 Zastosować we właściwym kontekście  

terminologię używaną w odniesieniu do kultury 

współczesnej i jej przejawów 

K_W01; K_W04, K_W10; 

K_U01, K_U05 

KWS _02 wszechstronnie i dogłębnie rozumieć specyfikę 

transformacji kultury współczesnej: od 

nowoczesności do ponowoczesności  

K_W01; K_W04, K_W10;; 

K_U01, K_U05;  

K_K08 

KWS _03 Omówić najważniejsze koncepcje i teorie 

kultury współczesnej 
K_W01; K_W04, K_W10;; 

K_U01, K_U05; 

 K_K08 

KWS _04 Zastosować koncepcje i teorie kultury 

współczesnej do interpretacji zjawisk 

najnowszych w kulturze 

K_W01; K_W04, K_W10;; 

K_U01, K_U05;  

K_K08 

KWS _05 wykorzystywać wiedzę na temat kulturydo 

pogłębienia własnych zainteresowań i 

aktywności kulturalnej 

K_W01; K_W04, K_W10;; 

K_U01, K_U05;  

K_K08 
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Kultura współczesna  

Symbol treści 

kształcenia  

Opis treści kształcenia Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Wprowadzenie podstawowej terminologii 

dotyczącej kultury współczesnej i jej teorii 

KWS _01, KWS _02, KWS _03, 

KWS _04,  

TK_02 Omówienie transformacji kultury i jej 

przejawów, w tym nowoczesności i 

ponowoczesności jako formacji kulturowych 

KWS _01, KWS _02, KWS _03, 

KWS _04;  

TK_03 Nowoczesność, ponowoczesność, płynna 

nowoczesność u ujęciu Baumana i innych 

teoretyków kultury współczesnej.  

KWS _01, KWS _02, KWS _03, 

TK_04 Figury i zjawiska kultury współczesnej: 

flaneur, kolekcjoner, turysta. 

KWS _01, KWS _02, KWS _03, 

KWS _04 

TK_05 Omówienie najnowszych procesów  w 

obszarze kultury współczesnej (globalizacja, 

macdonaldyzacja) 

KWS _01, KWS _02, KWS _03; 

KWS _04, KWS _05,  

 

5. Zalecana literatura:  

 B. Frydryczak, Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności, Poznań 2003 

 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, Warszawa 1998 

 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, Kraków 2005, 

 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006  

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

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 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): Kultura współczesna  

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 

KWS _01 TK_01, TK _02; TK_03; 

TK_04, TK_05,  

1, 2 F,P 

KWS _02 TK_01, TK _02; TK_03; 

TK_04, TK_05,  

1, 2,  F,P 

KWS _03 TK_01, TK _02; TK_03; 

TK_04, TK_05,  

1, 2,  F,P 

KWS _04 TK_01, TK _02;  1, 2,  F,P 

KWS _05 TK_05, TK _ 1, 2,  F,P 

 
1_Wykład 

2_ćwiczenia 

3_dyskusja 
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Kultura współczesna 

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 20 - 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 

5 
- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i 

udział w egzaminie/zaliczeniu 
 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
95 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 3 Punkty ECTS  

1. 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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OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)   

 

Informacje ogólne 

       Nazwa modułu kształcenia – Seminarium magisterskie 

1. Kod modułu kształcenia - SEM 

2. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy  

3. Kierunek studiów Komunikacja europejska 

4. Poziom studiów - II stopień 

5. Rok studiów -  II rok 

6. Semestr: zimowy i letni 

7. Rodzaje zajęć i liczba godzin - 120 h Seminarium 

8. Liczba punktów ECTS - 10 

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

prowadzących zajęcia: 

Janusz Karwat, prof. zw. dr. hab.;  jkarwat@interia.pl 

Grzegorz Łukomski, prof. zw. dr hab, grzegorzlukomski@op.pl 

Leszek Mrozewicz, prof. zw. dr hab, moesia@amu.edu.pl 

Maria Gołda-Sobczak, dr hab., mariasobczak@o2.pl 

10. Język wykładowy polski 

 

I. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem podstawowym jest przygotowanie, pod kierunkiem promotora, pracy magisterskiej 

o charakterze badawczym, spełniającej kryteria warsztatu naukowego. 

Celem drugim jest przygotowanie studenta do egzaminu dyplomowego magisterskiego. 

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

obowiązują)  

Student uczestniczący w zajęciach powinien posiadać wiedzę 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 Sprawnie operować wiedzą i umiejętnościami nabytymi 

w trakcie seminarium 

K_W03; K_W06; K_W13; 

K_U01; K_U02; K_U05; 

K_K08 

SEM_02 Samodzielnie przygotować bibliografię i wykorzystać ją 

do napisania pracy. 

K_W03; K_W06; K_W13; 

K_U01; K_U02; K_U05; 

K_K08 

SEM_03 Samodzielnie dokonać selekcji zgromadzonego materiału 

i dokonać jego analizy krytycznej oraz na tej podstawie 

sformułować własne wnioski 

K_W03; K_W06; K_W13; 

K_U01; K_U02; K_U05; 

K_K08 

SEM_04  Przygotować pisemną pracę przedstawiającą efekty 

badawcze zgodnie zasadami warsztatu naukowego oraz 

ze wskazówkami promotora. 

K_W03; K_W06; K_W13; 

K_U01; K_U02; K_U05; 

K_K08 

SEM_05 Przedstawiać w jasny sposób wyniki własnych badań, 

wykorzystując środki techniczne 

K_W03; K_W06; K_W13; 

K_U01; K_U02; K_U05; 

K_K08 

 

 

 

 

 

mailto:jkarwat@interia.pl
mailto:grzegorzlukomski@op.pl
mailto:moesia@amu.edu.pl
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4. Treści kształcenia 

Nazwa modułu kształcenia: Seminarium magisterskie 

Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  Historia cywilizacji europejskiej – wybrane aspekty 
SEM_01; SEM_02; SEM_03; 

SEM_04; SEM_05 

TK_02  Społeczności etniczne w Polsce i Europie 
SEM_02; SEM_03; SEM_04; 

SEM_05 

TK_03  Współczesne media w dialogu międzykulturowym 
SEM_02; SEM_03; SEM_04; 

SEM_05 

TK_04 Aspekty kulturowe współczesnych wojen 
SEM_02; SEM_03; SEM_04; 

SEM_05 

TK_05 
Gnieźnieńskie i wielkopolskie instytucje kultury – 

wybrane funkcje 

SEM_01; SEM_02; SEM_04 

KHT_05 

 

5. Zalecana literatura: 

 Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, oprac. zbiorowe, Warszawa,2007. 

 Krzysztof Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych , Łódź 1999 

 Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001. 

 W zależności od tematu przygotowywanej pracy magisterskiej, ustalana z prowadzącym 

seminarium. 

 

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

laboratorium, itp.: Z literaturą do konwersatorium można zapoznać się w Bibliotece 

Głównej UAM oraz w bibliotece IKE. 

 

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

i metod oceniania  

Nazwa modułu (przedmiotu): Seminarium magisterskie 

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, TK_05 
1 F  

SEM_02 TK_01; TK_05 1  F  

SEM_03 TK_01, TK_02; TK_04 2  F  

SEM_04 TK_03, TK_05, TK_05 2 F  

SEM_05 TK_02; TK_03; TK_05 2 F P 

SEM_06 
TK_01; TK_02; TK_03; 

TK_05; TK_06 
2 FP 

 
1- Wykład zakończony dyskusją 

2- Dyskusja 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 

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 60 - 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 40 - 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 120 - 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 
300 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W 

SEMESTRZE 
 

Punkty ECTS 10 Punkty ECTS  

 

3. Kryteria oceniania  

Studenci pracują samodzielnie i w grupie pod kierownictwem merytorycznym promotora. 

Aktywnie uczestniczą w konsultacjach wykładowcy. Prezentują na seminarium fragmenty 

pisemne wyników prowadzonego badania.  

 

oceny Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

 Student zupełnie nie 

radzi sobie z 

nałożonymi przez 

promotora zadaniami 

Student zgromadził 

potrzebne materiały 

do prezentacji 

realizacji danego 

etapy, ale przedstawił 

to w sposób 

niekompletny i 

chaotyczny.  

Student w miarę 

poprawnie 

przygotował 

uzyskane wyniki 

realizowanego 

zadania, ale nie 

uwzględnił 

wszystkich 

aspektów tematu.  

Student samodzielnie 

przygotował pracę z 

uwzgl. wszystkich 

wymogów  związanych 

z pracą magisterską.  
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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: II stopień 

6. Rok studiów: I i II  

7. Semestr: II, III i IV 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: ćwiczenia, 360 h 

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 
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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 III 
90 
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 Semestr IV 
90 

Punkty ECTS  

Semestr II 6 

Semestr III 
3 

Semestr IV 3 

 

3. Kryteria oceniania  

Kompletność dokumentacji praktyk 

Opinia opiekuna praktyk 
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