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I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 

1. teoria kultury (ć) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia, stacjonarne – profil 

praktyczny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
teoria kultury 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator prof. dr hab. A. Wilkoń 

13 Prowadzący prof. dr hab. A. Wilkoń 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/  

na innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne ukończone studia I stopnia 

18 Efekty kształcenia Student: 

- ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę ogólną, 
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obejmującą teorię, metodologię, główne nurty, kierunki i 

dyscypliny naukowe, właściwe dla filologii polskiej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, 

działalności edukacyjnej i medialnej 

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę ogólną na temat 

współczesnych i historycznych odmian kultury, jej funkcji 

oraz jej dziedzin 

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 

oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy 

- powinien posiadać umiejętność dobrego orientowania się 

w zakresie teorii kultury, rodzaju kultur, dziedzin kultury, 

ze szczególnym uwzględnieniem właściwości i 

zróżnicowania kultury europejskiej oraz polskiej 

- jest gotowy do odpowiedzialnego i aktywnego 

podejmowania zadań zawodowych 

- ma świadomość odpowiedzialności za 

zachowanie narodowego i światowego dziedzictwa 

kulturowego w różnorodnych jego przejawach 

- jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii i 

modyfikacji sposobu działania w świetle dostępnych 

danych i argumentów. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Ćwiczenia wykorzystujące metodę projektów, wykład 

problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusję - 2 

godziny tygodniowo przez 15 tygodni.  

Konsultacje indywidualne – 1 godzina tygodniowo przez 

15 tygodni. 

Konsultacje indywidualne on-line. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Ocena merytoryczna samodzielnie przygotowanego 

referatu, ocena merytoryczna udziału studenta w dyskusji. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 3.  

Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie studenta w 

zajęciach, tj. przygotowywanie referatów oraz udział w 

dyskusji. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Natura, cywilizacja i kultura.  

Rodzaje kultury duchowej. 

Rozwój kultury w poszczególnych okresach. 

Cywilizacja a kultura. 

Historyczne odmiany kultury. 

Kultury starożytne. 

Kultury średniowiecza europejskiego. 

Kultury renesansu i baroku. 
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Przełom oświeceniowy w Europie i w Polsce. 

Kultura XIX w. 

Kultura XX w. 

Oddziaływanie przemian kulturowych na refleksję 

literaturoznawczą i językoznawczą. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Natura, cywilizacja i kultura – podstawowe pojęcia 

współczesnej teorii kultury.  

Rodzaje kultury duchowej: literatura, sztuka, nauka, 

religia, filozofia, etyka, prawo, ideologia, itp.; rozwój tej 

kultury w poszczególnych okresach, chrześcijańskie 

korzenie kultury europejskiej. 

Cywilizacja a kultura. 

Historyczne odmiany kultury. 

Kultury starożytne. 

Kultury średniowiecza europejskiego. 

Kultury renesansu i baroku. 

Przełom oświeceniowy w Europie i w Polsce. 

Kultura XIX w: dwie odmiany kultury – kultura 

romantyczna, kultura pozytywistyczna. 

Kultura XX w. i jej przemiany: procesy współczesnej 

kultury w Europie i świecie, negatywne zjawiska w 

kulturze. 

Oddziaływanie przemian kulturowych na refleksję 

literaturoznawczą i językoznawczą. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa:  

Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. 

G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, P. Rodak, 

Warszawa 2005. 

Antropologia słowa, red. G. Godlewski, A. Mencwel, R. 

Sulima, Warszawa 2003.  

Antropologia widowisk, red. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. 

Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.  

W. J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, 

reprezentacje, Poznań 1998.  

E. Baldwin, B. Longhurst, S. McCracken, M. Ogborn, G. 

Smith, Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007. 

R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa 2002.  

 

Literatura uzupełniająca: 

A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 

2006.  

M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, przeł. 

R. Reszke, Warszawa 1999.  

M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w 
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kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004.  

Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. W. 

Dudzik i L. Kolankiewicz, Warszawa 1996. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności   

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę ogólną, obejmującą teorie, 

metodologię, główne nurty, kierunki i dyscypliny naukowe, właściwe 

dla filologii polskiej, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej; 

FP2P_W03 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

EK2 

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę ogólną na temat 

współczesnych i historycznych odmian kultury, jej funkcji oraz jej 

dziedzin; 
FP2P_W11 

H2P_W02 

H2P_W04 

H2P_W05 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK3 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 

podstawie krytyczne sądy; 
FP2A_U01 H2P_U01 

EK4 

powinien posiadać umiejętność dobrego orientowania się w zakresie 

teorii kultury, rodzaju kultur, dziedzin kultury, ze szczególnym 

uwzględnieniem właściwości i zróżnicowania kultury europejskiej  

oraz polskiej; 

FP2A_U03 
H2P_U04 

H2P_U09 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK5 
jest gotowy do odpowiedzialnego i aktywnego podejmowania zadań 

zawodowych; 
FP2P_K09 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK6 

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego  

i światowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego 

przejawach; 
FP2P_K10 H2P_K05 

EK7 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii i modyfikacji FP2P_K13 H2P_K01 
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sposobu działania w świetle dostępnych danych i argumentów; H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą  

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  2 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1 

Suma  4 
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II. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 

1.1. literatura najnowsza (w) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
literatura najnowsza 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 4 (2+2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1, 2 

10 Typ zajęć wykład 

11 Liczba godzin 60 (30+30) 

12 Koordynator dr hab. M. Nawrocki, prof. PWSZ 

13 Prowadzący dr hab. M. Nawrocki, prof. PWSZ 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne ukończone studia I stopnia 
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18 Efekty kształcenia 

Student ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę 

szczegółową o literaturze najnowszej i jej związkach z 

literaturą oraz kulturą powszechną, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej; zna wielorakie konteksty 

interpretacyjne i rozumie rolę ich wykorzystania w 

określaniu znaczenia wytworów kultury, zwłaszcza dzieła 

literackiego, w sposób zorientowany na zastosowanie 

praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i 

medialnej. Ma świadomość uczestniczenia w procesie 

budowania tożsamości zbiorowej i indywidualnej, 

wykazując się postawą szacunku dla odmienności 

światopoglądowej i kulturowej; ma świadomość znaczenia 

refleksji humanistycznej w procesie kształtowania więzi 

społecznych. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład 

konwersatoryjny. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 
Egzamin ustny po semestrze 2. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie bez oceny po semestrze1 i 2 (podstawa: 

obecność na wykładzie, udział w dyskusji), ustny egzamin 

po semestrze 2. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Przełom wieków XX/XXI (postawy, problemy, postacie), 

kontekst krajowy i światowy; przełom roku 1989; 

literatura najnowsza (autorzy, tematy, gatunki). 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

- Przełom wieków XX i XXI: podstawowe pojęcia i ich 

funkcjonowanie na gruncie literatury (postmodernizm, 

dekonstrukcja, intertekstualność, literatura wyczerpana) 

- Postmodernizm: teoria i praktyka (m.in. Eco, Derrida, 

Baudrillard). 

- Literatura polska po roku 1989 (zarys ogólny). 

- Polska poezja najnowsza (m.in. Miłosz, Różewicz, 

Szymborska, Rymkiewicz, Krynicki, Zagajewski, 

Barańczak, Maj, Świetlicki, Szlosarek, Kielar). 

- Polska proza najnowsza (m. in. Myśliwski, Kapuściński, 

Pilch, Stasiuk, Tokarczuk, Sapkowski, Dukaj, Masłowska) 

- Krytyka literacka w Polsce ostatnich lat (m.in. Stala, 

Jarzębski, Śliwiński, Czapliński). 

- Bieżące życie literackie (czasopisma, nagrody, 

wydarzenia). 
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24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

a) poezja 

S. Barańczak, Chirurgiczna precyzja. Elegie i piosenki z lat 

1995-1997, Kraków 1998. 

R. Krynicki, Kamień, szron, Kraków 2005. 

Z. Herbert, Epilog burzy, Wrocław 1998. 

Cz. Miłosz, To, Kraków 2000. 

T. Różewicz, Szara strefa, Wrocław 2002. 

J. M. Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku, 

Warszawa 2002. 

W. Szymborska, Chwila, Kraków 2002. 

M. Świetlicki, Czynny do odwołania, Wołowiec 2001. 

b) proza 

R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2004. 

D. Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-

czerwoną, Warszawa 2002. 

W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli, Kraków 2006. 

J. Pilch, Pod mocnym aniołem, Kraków 2000. 

J. M. Rymkiewicz, Kinderszenen, Warszawa 2008. 

A. Sapkowski, Ostatnie życzenie, Warszawa 1993. 

A. Stasiuk, Dukla, Wołowiec 1999. 

O. Tokarczuk, Bieguni, Kraków 2007. 

c) krytyka 

J. Jarzębski, Apetyt na przemianę. Notatki o prozie 

współczesnej, Kraków 1997.  

M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, 

Kraków 1997. 

d) dramat 

T. Słobodzianek, Nasza klasa, Gdańsk 2009. 

 

Literatura uzupełniająca: 

(po jednej książce do wyboru z każdego działu) 

a) poezja 

T. Różycki, Wiersze, Warszawa 2004. 

A. Sosnowski, Sezon na Helu, Lublin 1994. 

E. Tkaczyszyn-Dycki, Piosenka o zależnościach i 

uzależnieniach, Wrocław 2008. 

b) proza 

A. Bart, Pociąg do podróży, Warszawa 1999. 

J. Dukaj, Lód, Kraków 2007. 

R. Przybylski, Baśń zimowa. Esej o starości, Warszawa 

1998. 

c) krytyka  

Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. Nycza, 

Kraków 1998. (3 teksty do wyboru) 

Postmodernizm. Teksty polskich autorów, pod red. M. A. 
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Potockiej, Kraków 2003.(3 teksty do wyboru) 

Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a 

uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, 

Kraków 2007. (3 teksty do wyboru) 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę szczegółową o literaturze 

najnowszej i jej związkach z literaturą oraz kulturą powszechną, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej; 

FP2P_W04 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK2 

zna wielorakie konteksty interpretacyjne i rozumie rolę ich 

wykorzystania w określaniu znaczenia wytworów kultury, zwłaszcza 

dzieła literackiego, w sposób zorientowany na zastosowanie 

praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej; 

FP2P_W05 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK3 

ma świadomość uczestniczenia w procesie budowania tożsamości 

zbiorowej i indywidualnej, wykazując się postawą szacunku dla 

odmienności światopoglądowej i kulturowej;  
FP2P_K11 

H2P_K02 

H2P_K05 

H2P_K06 

EK4 
ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej w procesie 

kształtowania więzi społecznych; 
FP2P_K12 

H2P_K02 

H2P_K05 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 
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Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  2 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1 

Suma 4 
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II. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 

1.2. literatura najnowsza (ć) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
literatura najnowsza 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 4 (2+2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1, 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 60 (30+30) 

12 Koordynator dr hab. M. Nawrocki, prof. PWSZ 

13 Prowadzący dr A. Przybylska 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
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17 Wymagania wstępne ukończone studia I stopnia  

18 Efekty kształcenia 

Student zna i rozumie rolę refleksji literaturoznawczej w 

kształtowaniu kultury; ma uporządkowaną poszerzoną 

wiedzę szczegółową o literaturze najnowszej w jej 

związkach z literaturą i kulturą powszechną; zna 

wielorakie konteksty interpretacyjne i rozumie rolę ich 

wykorzystania w określaniu znaczenia wytworów kultury 

zwłaszcza dzieła literackiego. zna wielorakie konteksty 

interpretacyjne i rozumie rolę ich wykorzystania w 

określaniu znaczenia wytworów kultury zwłaszcza dzieła 

literackiego. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy 

i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla 

wybranych tradycji, teorii lub szkół w obrębie 

literaturoznawstwa. Student potrafi wyszukiwać, 

analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz 

formułować na tej podstawie krytyczne sądy; potrafi 

przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych 

rodzajów wytworów kultury właściwych dla polonistyki i 

kulturoznawstwa, uwzględniając nowe osiągnięcia 

humanistyki; umie merytorycznie argumentować z 

wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów 

innych autorów, formułować wnioski oraz tworzyć 

syntetyczne podsumowania.  Student jest świadomym 

uczestnikiem kultury, systematycznie kształtującym i 

zaspokajającym własne potrzeby kulturalne, interesuje się 

aktualnymi i nowymi zjawiskami w kulturze. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Dyskusja, analiza i interpretacja tekstów z zakresu 

literatury podstawowej i uzupełniającej. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Ocena aktywności na zajęciach, praca pisemna po 

semestrze 2. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną po semestrze 2. (podstawa: aktywność 

na zajęciach, praca semestralna). 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Przełom wieków XX/XXI (postawy, problemy, postacie), 

kontekst krajowy i światowy; przełom roku 1989; 

literatura najnowsza (autorzy, tematy, gatunki). 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

- Przełom wieków XX i XXI: podstawowe pojęcia i ich 

funkcjonowanie na gruncie literatury (postmodernizm, 

dekonstrukcja, intertekstualność, literatura wyczerpana) 

- Postmodernizm: teoria i praktyka (m. in. Eco, Derrida, 
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Baudrillard). 

- Literatura polska po roku 1989 (zarys ogólny). 

- Polska poezja najnowsza (m. in. Miłosz, Różewicz, 

Szymborska, Rymkiewicz, Krynicki, Zagajewski, 

Barańczak, Maj, Świetlicki, Szlosarek, Kielar). 

- Polska proza najnowsza (m. in. Myśliwski, Kapuściński, 

Pilch, Stasiuk, Tokarczuk, Sapkowski, Dukaj, Masłowska). 

- Krytyka literacka w Polsce ostatnich lat (m. in. Stala, 

Jarzębski, Śliwiński, Czapliński). 

- Bieżące życie literackie (czasopisma, nagrody, 

wydarzenia). 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

a) poezja 

S. Barańczak, Chirurgiczna precyzja. Elegie i piosenki z lat 

1995-1997, Kraków 1998. 

R. Krynicki, Kamień, szron , Kraków 2005. 

Z. Herbert, Epilog burzy, Wrocław 1998. 

Cz. Miłosz, To, Kraków 2000. 

T. Różewicz, Szara strefa, Wrocław 2002. 

J.M.Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku, Warszawa 

2002. 

W. Szymborska, Chwila, Kraków 2002. 

M. Świetlicki, Czynny do odwołania, Wołowiec 2001. 

b) proza 

R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2004. 

D. Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-

czerwoną, Warszawa 2002. 

W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli, Kraków 2006. 

J. Pilch, Pod mocnym aniołem, Kraków 2000. 

J. M. Rymkiewicz, Kinderszenen, Warszawa 2008. 

A. Sapkowski, Ostatnie życzenie, Warszawa 1993. 

A. Stasiuk, Dukla, Wołowiec 1999. 

O. Tokarczuk, Bieguni, Kraków 2007. 

c) krytyka 

J. Jarzębski, Apetyt na przemianę. Notatki o prozie 

współczesnej, Kraków 1997.  

M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, 

Kraków 1997. 

d) dramat 

T. Słobodzianek, Nasza klasa, Gdańsk 2009. 

 

Literatura uzupełniająca: 

(po jednej książce do wyboru z każdego działu) 

a) poezja 
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T. Różycki, Wiersze, Warszawa 2004. 

A. Sosnowski, Sezon na Helu, Lublin 1994. 

E. Tkaczyszyn-Dycki, Piosenka o zależnościach i 

uzależnieniach, Wrocław 2008. 

b) proza 

A. Bart, Pociąg do podróży, Warszawa 1999. 

J. Dukaj, Lód, Kraków 2007. 

R. Przybylski, Baśń zimowa. Esej o starości, Warszawa 

1998. 

c) krytyka  

Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. Nycza, 

Kraków 1998. (3 teksty do wyboru) 

Postmodernizm. Teksty polskich autorów, pod red. M. A. 

Potockiej, Kraków 2003.(3 teksty do wyboru) 

Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a 

uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, 

Kraków 2007. (3 teksty do wyboru) 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 zna i rozumie rolę refleksji literaturoznawczej w kształtowaniu kultury;  FP2P_W01 FP2P_W01 

EK2 
ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę szczegółową o literaturze 

najnowszej w jej związkach z literaturą i kulturą powszechną; 
FP2P_W06 

FP2P_W01 

FP2P_W02 

FP2P_W03 

FP2P_W04 

EK3 

zna wielorakie konteksty interpretacyjne i rozumie rolę ich 

wykorzystania w określaniu znaczenia wytworów kultury zwłaszcza 

dzieła literackiego; 
FP2P_W05 

FP2P_W01 

FP2P_W02 

FP2P_W03 
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FP2P_W04 

EK4 

zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych 

wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół w 

obrębie literaturoznawstwa; 
FP2P_W03 

FP2P_W01 

FP2P_W03 

FP2P_W04 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK5 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 

podstawie krytyczne sądy; 
FP2P_U01 H2P_U01 

EK6 

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych 

rodzajów wytworów kultury właściwych dla polonistyki  

i kulturoznawstwa, uwzględniając nowe osiągnięcia humanistyki; 
FP2P_U02 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

EK7 

umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych 

poglądów oraz poglądów innych autorów, formułować wnioski oraz 

tworzyć syntetyczne podsumowania; 
FP2P_U14 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK8 

jest świadomym uczestnikiem kultury, systematycznie kształtującym  

i zaspokajającym własne potrzeby kulturalne, interesuje się aktualnymi 

i nowymi zjawiskami w kulturze; 
FP2P_K14 

H2P_K03 

H2P_K06 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  2 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1 

Suma  4 
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II. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 

2.1. teoria literatury (w) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
teoria literatury 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć wykład 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator dr hab. T. Wilkoń, prof. PWSZ 

13 Prowadzący dr M. Sukiennik 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
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17 Wymagania wstępne 

wiedza z zakresu poetyki z elementami teorii literatury 

oraz analizy dzieła literackiego na poziomie programów 

tych przedmiotów obowiązujących na studiach I stopnia 

18 Efekty kształcenia 

Po kursie teorii literatury student: 

- ma szczegółową i poszerzoną wiedzę w zakresie szkół i 

kierunków teorii literatury XX i XXI wieku 

- zna i rozumie odwołania do myśli o sztuce i do filozofii 

w różnych szkołach teoretycznoliterackich 

- potrafi wybrać i zastosować odpowiednią metodę 

badawczą do przygotowania pracy dyplomowej 

- ma umiejętność wielokierunkowego myślenia o tekście 

literackim i tekstach kultury 

- ma świadomość wielogłosowości i różnorodności 

kierunków teoretycznych we współczesnym 

literaturoznawstwie i tym samym wielogłosowości we 

współczesnej kulturze. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, 

wyjaśnianie, konsultacje.  

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Na egzaminie ustnym student potrafi przedstawić 

stanowisko teoretyczne wskazanego kierunku, a także 

najważniejsze problemy badawcze, wynikające z 

odwołania do konkretnego tekstu literackiego. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Egzamin ustny po semestrze 1., na podstawie podanej listy 

lektur i zagadnień do indywidualnego opracowania z 

wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności z wykładu i 

ćwiczeń. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Ogólna orientacja w najważniejszych kierunkach 

teoretycznych literaturoznawstwa od początku XX wieku 

do chwili obecnej oraz ich związek z filozofią i myślą o 

sztuce; poszerzenie i uszczegółowienie wiedzy o 

podstawowych pojęciach z zakresu literaturoznawstwa; 

wiedza na temat metod badawczych we współczesnym 

literaturoznawstwie i przykłady zastosowania tych metod 

w praktyce badawczej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Pojęcia ogólne, cechy literackości, mimesis, fikcja; 

współczesny paradygmat teoretyczny; problemy 

interpretacji; tekst literacki w kategoriach teorii informacji 

i semiotyki; dzieło literackie jako wypowiedź językowa; 

obrazowość, ikoniczność; podmiotowość dzieła 

literackiego; autobiografizm; literatura w kategoriach 
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odbiorcy; postać literacka, kształtowanie postaci; teorie 

narracji, krytyka tematyczna i mitograficzna; 

intertekstualność; socjologia literatury, proces historyczny 

w literaturze, periodyzacja, okres literacki, prąd literacki, 

konwencja literacka; przemiany form literackich, 

wartościowanie, literatura popularna; szkoły 

teoretycznoliterackie: psychoanaliza, formalizm, 

strukturalizm, fenomenologia, semiotyka, hermeneutyka, 

dekonstrukcja, zwrot kulturowy, feminizm, gender, krytyka 

etyczna, postkolonializm. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa:  

Gaston Bachelard, Dom rodzinny i dom oniryczny, w: 

tegoż, Wyobraźnia poetycka, Warszawa 1975. 

Stanisław Balbus, Intertekstualność a tradycja literacka, 

w: PTL, s. 409-428.  

Roland Barthes, S/Z, w: TLXX, s. 360-374.  

A. Burzyńska, Kariera narracji. O zwrocie 

narratywistycznym w humanistyce, „Teksty Drugie” 

2004/1-2, oraz (w:) Narracja i tożsamość (II). 

Antropologiczne problemy teorii literatury, pod red. W 

Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2004. 

Roman Ingarden, Z teorii dzieła literackiego, w: TLXX, s. 

43-72. 

Wolfgang Iser, Apelatywna struktura tekstów, w: 

Współczesna teoria badań literackich za granicą. 

Antologia, t. 4, cz. 1, Kraków 1992. Także w: TLTP. 

Anna Łebkowska, Narracja, w: KTL, s. 181-215.  

Michał P. Markowski, O reprezentacji, w: KTL, s. 287-

298. 

Ryszard Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze. Ślady 

obecności, w: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości, 

Kraków 2001, s. 50-87. 

Aleksandra Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w 

literackiej komunikacji, w: PO, t. 2, s. 6-24. 

 

Podręczniki 

Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie 

literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006. 

 M. Głowiński, A. Okopie-Sławińska, J. Sławiński, Zarys 

teorii literatury, Warszawa 1991. wyd. najnowsze. 

Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Teoria literatury. 

Skrypt dla studentów filologii polskiej, Poznań 2002. 

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, 

wyd. III-V, Kraków 1970, 1980, wyd. VI, w: tegoż: Prace 

wybrane, t. III, Kraków 1996. 
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Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, 

red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006. 

Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, 

interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012. 

 

Literatura uzupełniająca: 

I. LITERACKOŚĆ 

1. Jonathan Culler, Co to jest literatura i czy pytanie to ma 

jakiekolwiek znaczenie? r. II, w: tegoż, Teoria literatury, 

Warszawa 1998, wyd. II 2002. 

2. Jacques Derrida, Ta dziwna instytucja zwana literaturą, 

w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, pod red. R. 

Nycza, Gdańsk 2000. Także w: TLTP.  

3. Roman Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, 

przeł. K. Pomorska, w: Współczesna teoria badań 

literackich za granicą. Antologia, pod red. H. 

Markiewicza, t. 2, Kraków 1972.  

Także w: TLTP oraz w: TLXX. 

4. Henryk Markiewicz, Wyznaczniki literatury, w: tegoż, 

Główne problemy wiedzy o literaturze, wyd. III-V, Kraków 

1970, 1980, wyd. VI, w: tegoż, Prace wybrane, t. III, 

Kraków 1996, r II. 

5. Wiktor B. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, przeł. R. 

Łużny, w: Teoria badań literackich za granicą, pod red. St. 

Skwarczyńskiej, t. 2, cz. 3, Kraków 1986. Także w: TLXX. 

 

II. MIMESIS, PRAWDA, FIKCJA 

1. Jean Baudrillard, Precesja symulakrów, przeł. T. 

Komendant, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, 

Kraków 1997. 

2. Michel Foucault, Słowa i rzeczy, przeł. St. Cichowicz, 

w: Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, 

opr. W. Karpiński, Warszawa 1974. 

3. Anna Martuszewska, Powieść i prawdopodobieństwo, 

Kraków 1992, r. III. 

4. Zofia Mitosek, Mimesis, w: tejże, Mimesis. Zjawisko i 

problem, Warszawa 1997. 

5. Michał Głowiński, Powieść i prawda, w: tegoż, 

Narracje literackie i nieliterackie, t. 2, Kraków 1997, s. 

19-38. 

                        

III.  INTERPRETACJA, UPRAWDOPODABNIANIE 

1. Umberto Eco, Nadinterpretowanie tekstów, w: Umberto 

Eco i inni, Interpretacja i nadinterpretacja, Wydawnictwo 

ZNAK, Kraków 1996. 

2. Michał Paweł Markowski, Antropologia, humanizm, 
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interpretacja, w: PwP, s.283- 292. 

3. Ryszard Nycz, Teoria interpretacji: problem pluralizmu, 

w: tegoż, Tekstowy świat, Kraków 1993. 

4. Paul Ricoeur, Interpretacja, w: Estetyka w świecie, red. 

M. Gołaszewska, t. 4, Kraków 1994. Także w: TLXX 

s.193-212. 

5. Janusz Sławiński, Miejsce interpretacji, w: tegoż, 

Miejsce interpretacji, Gdańsk 2006. 

 

IV. PODMIOT 

1. Roland Barthes, Śmierć autora, „Teksty Drugie” 1999, 

nr 1-2, s. 247-251, lub w: TLXX, s. 355-359. 

2. Małgorzata Czermińska, Autor – podmiot osoba –

(fikcjonalność i niefikcjonalność), w: PwP, 1, s. 211-223. 

3. Michel Foucault, Kim jest autor?, w: tegoż, 

Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 

1999. 

4. Philippe Lejeune, Pakt autobiograficzny, przeł. W. 

Grajewski, w: tegoż, Wariacje na temat pewnego paktu. O 

autobiografii, Kraków 2001. 

5. Andrzej Zawadzki, Autor. Podmiot literacki, w: KTL, s. 

217-247. 

 

V. ODBIORCA    

1. Umberto Eco, Czytelnik modelowy, „Pamiętnik 

Literacki” 1987, z. 2, oraz (w:) tegoż: Lector in fabula, 

Warszawa 1994. 

2. Anna Łebkowska, Poznawanie siebie i poznawanie 

Innego, w: PwP, s. 238-252. 

3. Henryk Markiewicz, Problemy odbioru i odbiorcy w 

polskiej nauce o literaturze, w: Prace wybrane, t. VI, 

Kraków 1998. 

4. Danuta Ulicka, Ja czytam moje czytanie, w: Narracja i 

tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red. 

W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004. 

5. Bogdan Zeler, Miejsce interpretacji w nowych 

koncepcjach edukacyjnych, w: PwP t. I, s. 305-314. 

 

Skróty:  

KTL = Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i 

problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006. 

LTM =  Literatura Teoria Metodologia, red. Danuta Ulicka 

Warszawa 1998. 

PO = Poetyka, Materiały do ćwiczeń, t.1-2, red. D. Ulicka, 

Warszawa 2000. 

PwP = Polonistyka w przebudowie, zb. Kraków 2005. 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

21 

 

TLTP = Teoretycznoliterackie tematy i problemy, red. D. 

Ulicka, Warszawa. 

TLXX = Teorie literatury XX wieku, Antologia, red. A. 

Burzyńska, M. Markowski, Kraków 2007. 
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Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 
 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 
ma szczegółową i poszerzoną wiedzę w zakresie szkół i kierunków 

teorii literatury XX i XXI wieku; 
FP2P_W03 

H2P_W01 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK2 
zna i rozumie odwołania do myśli o sztuce i do filozofii w różnych 

szkołach teoretycznoliterackich; 
FP2P_W07 

H2P_W01 

H2P_W02 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK3 
potrafi wybrać i zastosować odpowiednią metodę badawczą do 

przygotowania pracy dyplomowej; 
FP2P_U02 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

EK4 
ma umiejętność wielokierunkowego myślenia o tekście literackim  

i tekstach kultury; 
FP2P_U01 H2P_U01 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK5 

ma świadomość wielogłosowości i różnorodności kierunków 

teoretycznych we współczesnym literaturoznawstwie i tym samym 

wielogłosowości we współczesnej kulturze; 
FP2P_K14 

H2P_K03 

H2P_K06 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
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Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma  2 
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II. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 

2.2. teoria literatury (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
teoria literatury 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator dr hab. S. Jaworski, prof. PWSZ 

13 Prowadzący dr M. Sukiennik 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/  

na innym kierunku 
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17 Wymagania wstępne 
wiedza z zakresu poetyki z elementami teorii literatury 

oraz analizy dzieła literackiego na poziomie programów 

tych przedmiotów obowiązujących na studiach I stopnia 

18 Efekty kształcenia 

Po kursie teorii literatury student: 

- ma szczegółową i poszerzoną wiedzę w zakresie szkół i 

kierunków teorii literatury XX i XXI wieku 

- zna i rozumie odwołania do myśli o sztuce i do filozofii 

w różnych szkołach teoretycznoliterackich 

- potrafi czytać teksty teoretycznoliterackie 

- ma umiejętność wielokierunkowego myślenia o tekście 

literackim i tekstach kultury 

- ma świadomość wielogłosowości i różnorodności 

kierunków teoretycznych we współczesnym 

literaturoznawstwie i tym samym wielogłosowości we 

współczesnej kulturze. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Indywidualna lektura zaproponowanych tekstów 

teoretycznoliterackich; rozmowa o przeczytanych tekstach; 

analiza fragmentów tekstów – pokazanie różnic w języku 

poszczególnych szkół teoretycznoliterackich; elementy 

wykładu; dyskusja; konsultacje. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Uczestniczenie w zajęciach, rozmowa, wykazanie się 

umiejętnością rozumienia tekstów teoretycznoliterackich, 

wykazanie się umiejętnością różnorodnego spojrzenia na 

problemy z zakresu literaturoznawstwa. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1., na podstawie stopnia 

aktywności na zajęciach; stosowania się do poleceń 

prowadzącego i wykonywania postawionych zadań. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Ogólna orientacja w najważniejszych kierunkach 

teoretycznych literaturoznawstwa od początku XX wieku 

do chwili obecnej oraz ich związek z filozofią i myślą o 

sztuce; poszerzenie i uszczegółowienie wiedzy o 

podstawowych pojęciach z zakresu literaturoznawstwa. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Prezentacja wybranych szkół teoretycznoliterackich; 

szczegółowa lektura wskazanych tekstów każdorazowo 

dobieranych przez prowadzącego ćwiczenia z listy lektur; 

powiązanie sposobu myślenia o literaturze w 

poszczególnych szkołach literaturoznawczych z myślą 

filozoficzną; wielostronne myślenie o wybranych 

zagadnieniach z literaturoznawstwa; wskazówki 

interpretacyjne do lektury tekstów literackich. 
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24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa:  

Gaston Bachelard, Dom rodzinny i dom oniryczny, w: 

tegoż, Wyobraźnia poetycka, Warszawa 1975. 

Stanisław Balbus, Intertekstualność a tradycja literacka, 

w: PTL, s. 409-428.  

Roland Barthes, S/Z, w: TLXX, s. 360-374.  

A. Burzyńska, Kariera narracji. O zwrocie 

narratywistycznym w humanistyce, „Teksty Drugie” 

2004/1-2, oraz (w:) Narracja i tożsamość (II). 

Antropologiczne problemy teorii literatury, pod red. W 

Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2004. 

Roman Ingarden, Z teorii dzieła literackiego, w: TLXX, s. 

43-72. 

Wolfgang Iser, Apelatywna struktura tekstów, w: 

Współczesna teoria badań literackich za granicą. 

Antologia, t. 4, cz. 1, Kraków 1992. Także w: TLTP. 

Anna Łebkowska, Narracja, w: KTL, s. 181-215.  

Michał P. Markowski, O reprezentacji, w: KTL, s. 287-

298. 

Ryszard Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze. Ślady 

obecności, w: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości, 

Kraków 2001, s. 50-87. 

Aleksandra Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w 

literackiej komunikacji, w: PO, t. 2, s. 6-24. 

 

Podręczniki: 

Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie 

literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006. 

 M. Głowiński, A. Okopie-Sławińska, J. Sławiński, Zarys 

teorii literatury, Warszawa 1991. wyd. najnowsze. 

Bogumiła Kaniewska, Anna Legeżyńska, Teoria literatur. 

Skrypt dla studentów filologii polskiej, Poznań 2002. 

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, 

wyd. III-V, Kraków 1970, 1980, wyd. VI, w: tegoż: Prace 

wybrane, t. III, Kraków 1996. 

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, 

red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006. 

Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, 

interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012. 

 

Literatura uzupełniająca: 

 

I. LITERACKOŚĆ 

1. Jonathan Culler, Co to jest literatura i czy pytanie to ma 

jakiekolwiek znaczenie? r. II, w: tegoż, Teoria literatury, 

Warszawa 1998, wyd. II 2002. 
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2. Jacques Derrida, Ta dziwna instytucja zwana literaturą, 

w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, pod red. R. 

Nycza, Gdańsk 2000. Także w: TLTP.  

3. Roman Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, 

przeł. K. Pomorska, w: Współczesna teoria badań 

literackich za granicą. Antologia, pod red. H. 

Markiewicza, t. 2, Kraków 1972.  

Także w: TLTP oraz w: TLXX. 

4. Henryk Markiewicz, Wyznaczniki literatury, w: tegoż, 

Główne problemy wiedzy o literaturze, wyd. III-V, Kraków 

1970, 1980, wyd. VI, w: tegoż, Prace wybrane, t. III, 

Kraków 1996, r II. 

5. Wiktor B. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, przeł. R. 

Łużny, w: Teoria badań literackich za granicą, pod red. St. 

Skwarczyńskiej, t. 2, cz. 3, Kraków 1986. Także w: TLXX. 

 

II. MIMESIS, PRAWDA, FIKCJA 

1. Jean Baudrillard, Precesja symulakrów, przeł. T. 

Komendant, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, 

Kraków 1997. 

2. Michel Foucault, Słowa i rzeczy, przeł. St. Cichowicz, 

w: Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji, 

opr. W. Karpiński, Warszawa 1974. 

3. Anna Martuszewska, Powieść i prawdopodobieństwo, 

Kraków 1992, r. III. 

4. Zofia Mitosek, Mimesis, w: tejże, Mimesis. Zjawisko i 

problem, Warszawa 1997. 

5. Michał Głowiński, Powieść i prawda, w: tegoż, 

Narracje literackie i nieliterackie, t. 2, Kraków 1997, s. 

19-38. 

                        

III.  INTERPRETACJA, UPRAWDOPODABNIANIE 

1. Umberto Eco, Nadinterpretowanie tekstów, w: Umberto 

Eco i inni, Interpretacja i nadinterpretacja, Wydawnictwo 

ZNAK, Kraków 1996. 

2. Michał Paweł Markowski, Antropologia, humanizm, 

interpretacja, w: PwP, s.283- 292. 

3. Ryszard Nycz, Teoria interpretacji: problem pluralizmu, 

w: tegoż, Tekstowy świat, Kraków 1993. 

4. Paul Ricoeur, Interpretacja, w: Estetyka w świecie, red. 

M. Gołaszewska, t. 4, Kraków 1994. Także w: TLXX 

s.193-212. 

5. Janusz Sławiński, Miejsce interpretacji, w: tegoż, 

Miejsce interpretacji, Gdańsk 2006. 

 

IV. PODMIOT 
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1. Roland Barthes, Śmierć autora, „Teksty Drugie” 1999, 

nr 1-2, s. 247-251, lub w: TLXX, s. 355-359. 

2. Małgorzata Czermińska, Autor – podmiot osoba –

(fikcjonalność i niefikcjonalność), w: PwP, 1, s. 211-223. 

3. Michel Foucault, Kim jest autor?, w: tegoż, 

Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 

1999. 

4. Philippe Lejeune, Pakt autobiograficzny, przeł. W. 

Grajewski, w: tegoż, Wariacje na temat pewnego paktu. O 

autobiografii, Kraków 2001. 

5. Andrzej Zawadzki, Autor. Podmiot literacki, w: KTL, s. 

217-247. 

 

V. ODBIORCA    

1. Umberto Eco, Czytelnik modelowy, „Pamiętnik 

Literacki” 1987, z. 2, oraz (w:) tegoż: Lector in fabula, 

Warszawa 1994. 

2. Anna Łebkowska, Poznawanie siebie i poznawanie 

Innego, w: PwP, s. 238-252. 

3. Henryk Markiewicz, Problemy odbioru i odbiorcy w 

polskiej nauce o literaturze, w: Prace wybrane, t. VI, 

Kraków 1998. 

4. Danuta Ulicka, Ja czytam moje czytanie, w: Narracja i 

tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red. 

W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004. 

5. Bogdan Zeler, Miejsce interpretacji w nowych 

koncepcjach edukacyjnych, w: PwP t. I, s. 305-314. 

 

Skróty:  

KTL = Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i 

problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006. 

LTM =  Literatura Teoria Metodologia, red. Danuta Ulicka 

Warszawa 1998. 

PO = Poetyka, Materiały do ćwiczeń, t.1-2, red. D. Ulicka, 

Warszawa 2000. 

PwP = Polonistyka w przebudowie, zb. Kraków 2005. 

TLTP = Teoretycznoliterackie tematy i problemy, red. D. 

Ulicka, Warszawa. 

TLXX = Teorie literatury XX wieku, Antologia, red. A. 

Burzyńska, M. Markowski, Kraków 2007. 
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Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 
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26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 
ma szczegółową i poszerzoną wiedzę w zakresie szkół i kierunków 

teorii literatury XX i XXI wieku; 
FP2P_W03 

H2P_W01 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK2 
zna i rozumie odwołania do myśli o sztuce i do filozofii w różnych 

szkołach teoretycznoliterackich; 
FP2P_W07 

H2P_W01 

H2P_W02 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK3 potrafi czytać teksty teoretycznoliterackie; FP2P_U01 H2P_U01 

EK4 
ma umiejętność wielokierunkowego myślenia o tekście literackim  

i tekstach kultury; 
FP2P_[K14] 

H2P_[K03] 

H2P_[K06] 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK5 

ma świadomość wielogłosowości i różnorodności kierunków 

teoretycznych we współczesnym literaturoznawstwie i tym samym 

wielogłosowości we współczesnej kulturze 
FP2P_K14 

H2P_K03 

H2P_K06 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma 2 
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II. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 

3.1. teoria języka (w) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
teoria języka 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 4 (2+2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1, 2 

10 Typ zajęć wykład 

11 Liczba godzin 60 (30+30)  

12 Koordynator dr hab. U. Wójcik 

13 Prowadzący dr hab. U. Wójcik 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
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17 Wymagania wstępne ukończone studia na szczeblu licencjackim 

18 Efekty kształcenia 

WIEDZA  

Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę o 

zakresie, miejscu i znaczeniu lingwistyki w obszarze nauk 

humanistycznych, zorientowaną na zastosowania 

praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej  

i medialnej. 

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię z 

zakresu językoznawstwa, zorientowaną na zastosowania 

praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej  

i medialnej. 

Ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę ogólną, obejmującą 

teorie, metodologię, główne nurty i kierunki lingwistyczne, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, 

działalności edukacyjnej i medialnej. 

Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową z 

zakresu teorii języka, zorientowaną na zastosowania 

praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej  

i medialnej. 

Ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę o głównych 

kierunkach rozwoju, ośrodkach i szkołach w zakresie 

badań językowych, zorientowaną na zastosowania 

praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej  

i medialnej. 
UMIEJĘTNOŚCI 

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem 

różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie 

krytyczne sądy. 

Potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny  

i praktyczny niezbędny do opracowania i rozwiązania 

złożonego problemu badawczego z zakresu 

językoznawstwa. 

Potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, regułami 

badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa 

w typowych sytuacjach zawodowych. 

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać 

umiejętności zawodowe w sposób zorientowany na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej. 
KOMPETENCJE 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. 

Efektywnie organizuje własny proces uczenia się. 

Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej w 
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procesie kształtowania więzi społecznych. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład ilustrowany fragmentami najważniejszych pozycji 

z literatury przedmiotu, połączony z krótką konwersacją 

sprawdzającą z jednej strony zrozumienie omawianego 

tematu, z drugiej strony wyrobienie umiejętności jego 

eksplikacji własnymi przykładami; klasyczna metoda 

problemowa. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Systematyczny udział w wykładach i umiejętne 

reagowanie na poruszane problemy teoretyczne; bieżące 

przygotowanie do zajęć. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie bez oceny po semestrze 1 i 2, egzamin ustny po 

semestrze 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest 

obowiązkowa obecność studenta na wykładach. 

Ocena całorocznej pracy studenta podczas ustnego 

egzaminu końcowego na podstawie uczestnictwa w 

zajęciach i oceny uzyskanej na egzaminie. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Ukazanie rozwoju teorii języka (językoznawstwa 

ogólnego), które odegrały pierwszorzędną rolę w 

dziedzinie humanistyki. 

Zapoznanie studentów z głównymi nurtami i szkołami w 

językoznawstwie, poczynając od starożytnego 

językoznawstwa: hinduskiego, greckiego, rzymskiego, 

kończąc na współczesnych kierunkach i typowych dla nich 

koncepcjach metodologicznych. 

Zdobycie przez studentów umiejętności zastosowania 

poznanej wiedzy teoretycznej do badań lingwistycznych, 

zwłaszcza analizy i interpretacji materiału oraz 

dokonywania właściwych syntez i uogólnień. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Definicja języka. Języki świata (klasyfikacja 

genetyczna, geograficzna i typologiczna). 

2. Starożytne językoznawstwo hinduskie (przedstawiciele: 

Panini i Patańjali). 

3. Starożytny spór o nazwę: physei i thesei, analogiści i 

animaliści, spór naturalistów i konwencjonalistów, 

stanowisko Arystotelesa. Językoznawstwo w starożytnym 

Rzymie. 

4. Szkoła Port Royal i zagadnienia uniwersaliów języka 

(semantyki uniwersalne – Leibniz i A. Wierzbicka). 

5. Językoznawstwo XIX w. Metodologia hist.-porów. 

Lipska szkoła młodogramatyczna; psychologizm 

(Humboltd, Wundt); szkoła kazańska (Jan Ignacy 
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Niecisław Baudoin de Courtenay i Mikołaj Kruszewski). 

6. Strukturalizm europejski (F. de Saussure – langue, 

parole, synchronia, diachronia, relacje syntagmatyczne, 

paradygmatyczne; szkoła praska: Jacobson i jego 

funkcjonalizm; szkoła londyńska; szkoła genewska; szkoła 

kopenhaska; Karl Ludwig Bühler  – aksjomaty językowe, 

ujęcie pragmatyczno-komunikacyjne języka). 

7. Strukturalizm amerykański (Bloomfield, Harris). 

8. Generatywizm. Filozoficzne i lingwistyczne podstawy 

generatywizmu. Noam Chomsky i jego „kompetencja 

językowa”, idealny użytkownik, struktura głęboka (deep 

structure) i powierzchniowa (surface structure), wizja 

gramatyki uniwersalnej, składnia generatywna w wersji 

standard. 

9. Strukturalizm w polskiej myśli językoznawczej 

(Kuryłowicz, Doroszewski, Milewski, Polański). 

10. Semiotyka i semantyka: klasyfikacja znaków Ch. S. 

Peirce'a, wymiary znaku E. Benveniste'a; trójkąt 

semiotyczny C. K. Ogdena i I. A. Richarda (1923). 

11. Semantyka strukturalna (pole pojęciowe i leksykalne), 

struktura znaczenia wg A. J. Greimasa i B. Pottiera – 

semantyka składnikowa; analiza semantyczna A. 

Wierzbickiej. 

12. Językoznawstwo kognitywne: geneza i założenia; 

konceptualizacja, konotacja, metafora, metonimia. Główne 

kierunki rozwojowe kognitywistycznej myśli 

językoznawczej w świecie i w Polsce. 

13. Pragmalingwistyka – badanie języka w użyciu, w 

komunikacji (akty mowy Austina, klasyfikacja Searle'a, 

Grice'a; koncepcja aktu mowy i genrów mowy (Bachtina  

i A. Wierzbickiej). 

14. Pojęcie presupozycji i implikatur; komunikacja 

językowa a inferencje; pojęcie relewancji w pragmatyce 

(teoria D. Sperbera i D. Wilson). 

15. Antropolingwistyka amerykańska (F. Boas, E. Sapir, B. 

L. Whorf). 

16. Lingwistyka kulturowa i JOS. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. 

Polańskiego, Wrocław 1993. 

Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, 

Wrocław 1991. 

Słownik terminologii językoznawczej, red. Z. Gołąb, A. 

Heinz, K. Polański, Warszawa 1968. 

Bobrowski I., Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 
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1998 (cz. IV: Generatywne modele języka, s. 85-116). 

Chomsky N., Zagadnienia teorii składni, Warszawa 1982 

(rozdz. I: Wstępne założnia metodologiczne, s. 14-88). 

Ferdynand de Saussure F., Kurs językoznawstwa ogólnego, 

Warszawa 1991 (rozdziały obowiązkowe: ze wstępu: 

rozdz. III: „Przedmiot językoznawstwa” [s.35-45]; z części 

I: rozdz. I: „Istota znaku językowego” [s.89–93]; rozdz. II: 

„Niezmienność i zmienność znaku” [s.95–98]; rozdz. III: 

„Językoznawstwo statystyczne i językoznawstwo 

ewolucyjne” [&1.s.103–105]; z części II: rozdz. IV: 

„Wartość językowa” [&2.s.138–141]; rozdz. V: „Związki 

syntagmatyczne i asocjacyjne” [s.147–152]). 

Fisiak J., Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, 

Warszawa 1975. 

Grice P., Logika a konwersacja [w:] Język w świetle nauki, 

Warszawa, 1980, s. 91–114. 

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki 

językoznawczej, Warszawa 1990 (szczególnie rozdz. IV: 

Problemy modalności; rozdz. VI: Informacje niejawne 

przekazywane systemowo (problem presupozycji). 

Heinz A, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 

1978. (wybrane fragmenty) 

Jacobson R, W poszukiwaniu istoty języka, Warszawa 

1989, (szczególnie artykuł: Dwa aspekty języka i dwa typy 

zakłóceń afatycznych, t. I, s.150–175). 

Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999. 

Milewski T., Językoznawstwo, Warszawa 1965. 

Tabakowska E., Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie 

do językoznawstwa kognitywnego, Seria "Nauka dla 

wszystkich" nr 474, PAN Kraków 1995. 

Wierzbicka A., Genry mowy, [w:] Tekst i zdanie, red. T. 

Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław 1983. 

 

Literatura uzupełniająca: 
Aitchison J., Ziarna mowy, Warszawa 2002, rodz. 1, 5, 6. 

Akty i gatunki mowy, pod red. Bartmiński i inni w serii, 

Lublin 2004. 

Awdiejew A., Klasyfikacja funkcji pragmatycznych, 

“Polonica” 1983, IX, s.53 - 87. 

Bühler K., Teoria języka. O językowej funkcji 

przedstawiania, Kraków 2004, s. 82-146. 

Evan T., Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków 

2007. 

Gawroński A., Dlaczego Platon wykluczył poetów z 

Państwa, Warszawa 1984 (szczególnie rozdział 

poświęcony strukturalizmowi Ferdynada de Saussure’a i 
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relatywizmowi poznawczemu – Whorf–Sapir). 

Guiraud P., Semantyka, seria „Omega”, Warszawa 1976. 

Heinz A., Językoznawstwo ogólne, seria „Nauka dla 

wszystkich” nr 98, Kraków 1969. 

Ivić M., Kierunki w lingwistyce, Wrocław 1975. 

Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa 1980. 

Językoznawstwo strukturalne: wybór tekstów, pod red. H. 

Kurkowskiej i A. Weinsberga, Warszawa 1979. 

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, 

Warszawa 1988. 

Langacker R.W., Wstęp do gramatyki kognitywnej [w:] 

Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów pod red. 

Wojciecha Kubińskiego, Romana Kalisza i Ewy 

Modrzejewskiej, Gdańsk 1998, s. 28-79. 

Lyons J, Chomsky, Warszawa 1996. 

Lyons J., Semantyka t. I i II, Warszawa 1984. 

Majewicz A., Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 

1989. 

Malmberg B., Nowe drogi w językoznawstwie. Przegląd 

szkół i metod, Warszawa 1969. 

Sapir E., Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, 

Warszawa 1978 (wybrany esej: „Język”, s. 33-68). 

Searle J.R., Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia  

i rzeczywistość, Warszawa 1999 (szczególnie rozdz. VI: 

Mowa jako działanie s.215–253). 

Tabakowska E., Kognitywne podstawy języka  

i językoznawstwa, Kraków 2001. 

Taylor J. R., Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii 

językoznawczej, Kraków 2001. 

Whorf B.L., Język, myśl, rzeczywistość, PWN 1982 (rozdz. 

Model „Uniwersum” Indian, s. 98-107). 

Wierzbicka A., O języku dla wszystkich, Warszawa 1965. 

Wierzbicka A., Znaczenie nazw kolorów i uniwersalia 

widzenia [w:] Język – umysł – kultura, wybór prac pod red. 

Jerzego Bartmińskiego, Warszawa 1999, s. 405–450 (rzecz 

dotyczy problemu ludzkiej konceptualizacji widzenia). 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 
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udziału nauczyciela 

akademickiego 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zakresie, miejscu  

i znaczeniu lingwistyki w obszarze nauk humanistycznych, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej; 

FP2P_W01 H2P_W01 

EK2 

zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu 

językoznawstwa, zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, 

działalności edukacyjnej i medialnej; 
FP2P_W02 

H2P_W02 

H2P_W03 

EK3 

ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę ogólną, obejmującą teorie, 

metodologię, główne nurty i kierunki lingwistyczne, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej  

i medialnej; 

FP2P_W03 

H2P_W01 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK4 

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu teorii 

języka, zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, 

działalności edukacyjnej i medialnej; 
FP2P_W06 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK5 

ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę o głównych kierunkach 

rozwoju, ośrodkach i szkołach w zakresie badań językowych, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej; 

FP2P_W08 

 

FP2P_W13 

H2P_W02 

H2P_W03 

 

H2P_W05 

H2P_W08 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK6 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 

podstawie krytyczne sądy; 
FP2P_U01 H2P_U01 

EK7 

potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny i praktyczny 

niezbędny do opracowania i rozwiązania złożonego problemu 

badawczego z zakresu językoznawstwa; 
FP2P_U02 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

EK8 

potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, regułami badawczymi  

i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w typowych sytuacjach 

zawodowych; 
FP2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U09 

EK9 

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności 

zawodowe w sposób zorientowany na zastosowania praktyczne w 

kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej; 
FP2P_U04 

H2P_U02 

H2P_U05 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  
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EK10 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; FP2P_K01 
H2P_K01 

H2P_K04 

EK11 efektywnie organizuje własny proces uczenia się; FP2P_K08 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK12 
ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej w procesie 

kształtowania więzi społecznych; 
FP2P_K12 

H2P_K02 

H2P_K05 
 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  2 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1 

Suma  4 
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II. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 

3.2. teoria języka (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
teoria języka 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 4 (2+2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1, 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 60 (30+30) 

12 Koordynator dr hab. U. Wójcik 

13 Prowadzący dr E. Kwinta 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
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17 Wymagania wstępne ukończone studia na szczeblu licencjackim 

18 Efekty kształcenia 

WIEDZA 

Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę o 

zakresie, miejscu i znaczeniu lingwistyki w obszarze nauk 

humanistycznych. 

Zna i rozumie rolę refleksji językoznawczej w 

kształtowaniu kultury. 

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię z 

zakresu językoznawstwa. 

Ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę ogólną, obejmującą 

teorie, metodologię, główne nurty i kierunki lingwistyczne. 

Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową z 

zakresu teorii języka. 

Ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę o głównych 

kierunkach rozwoju, ośrodkach i szkołach w zakresie 

badań językowych. 

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy  

i interpretacji różnych wytworów kultury, właściwe dla 

wybranych tradycji lub szkół badawczych w obrębie 

językoznawstwa. 
UMIEJĘTNOŚCI 

Student analizuje naukowe teksty z tej dziedziny, dostrzega 

podobieństwa i różnice w teoriach lingwistycznych, 

stosuje terminologię i narzędzia metodologiczne 

językoznawstwa teoretycznego. 

Potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny  

i praktyczny niezbędny do opracowania i rozwiązania 

złożonego problemu badawczego z zakresu 

językoznawstwa. 

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać 

umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne 

działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania 

własną karierą zawodową. 

Umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem 

własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, 

formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne 

podsumowania. 

Potrafi krytycznie oceniać teksty i propozycje 

językoznawcze. 
KOMPETENCJE 

Student akceptuje i krytycznie ocenia zdobytą wiedzę w tej 

dziedzinie, tzn. posiada zdolność jej wykorzystania do 

własnych badań i kształtowania własnej postawy 

poznawczej. 

Efektywnie organizuje własny proces uczenia się. 
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Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej w 

procesie kształtowania więzi społecznych. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody podające: objaśnianie, wyjaśnianie. 

Metody aktywizujące: metoda przypadku. 

Metody praktyczne: metoda tekstu przewodniego, dyskusja 

(wyrażanie i uzasadnianie opinii), metoda projektów 

(prezentacja wyników badań). 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Obecność na ćwiczeniach i aktywne w nich uczestnictwo – 

ocenianie ciągłe. Prezentacja wybranego zagadnienia. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną po semestrze 1 i 2. Ocenianie ciągłe. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Student zapoznaje się z najważniejszymi osiągnięciami 

myśli językoznawczej. 

Podczas ćwiczeń studenci czytają naukowe teksty z tej 

dziedziny, poznają terminologię i metodologie badawcze. 

Analizują, komentują i oceniają naukowe teksty 

językoznawcze. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1.Starożytny spór o nazwę: physei i thesei, analogiści  

i animaliści, spór naturalistów i konwencjonalistów, 

stanowisko Arystotelesa. Różnice między 

językoznawstwem greckim a hinduskim. 

2.Szkoła Port Royal i zagadnienia uniwersaliów języka 

(semantyki uniwersalne – Leibniz i Wierzbicka). 

3.Językoznawstwo XIX w. Metodologia hist.-porów. 

Młodogramatycy: psychologizm (Humboltd, Wundt); 

szkoła kazańska (Baudoin de Courtenay – młodogramatyk 

i prekursor strukturalizmu). 

4.Strukturalizm europejski (F. de Saussure – langue, 

parole, synchronia, diachronia, relacje syntagmatyczne, 

paradygmatyczne, szkoła praska, Jacobson i jego 

funkcjonalizm, szkoła londyńska, szkoła genewska, szkoła 

kopenhaska, K. Buhler – aksjomaty językowe, ujęcie 

pragmatyczno-komunikacyjne języka). 

5.Stylistyka (Bally). 

6.Strukturalizm amerykański (Bloomfield, Harris). 

7.Generatywizm. Filozoficzne i lingwistyczne podstawy 

generatywizmu. Chomsky i jego „kompetencja językowa”, 

idealny użytkownik, struktura głęboka i powierzchniowa, 

wizja gramatyki uniwersalnej, składnia generatywna w 

wersji standard. 

8.Strukturalizm w polskiej myśli językoznawczej 

(Kuryłowicz, Doroszewski, Milewski, Polański). 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

40 

 

9.Semiotyka i semantyka: klasyfikacja znaków 

Ch.S.Peirce, wymiary znaku E.Benveniste; trójkąt 

semiotyczny (C.K. Ogdena i I.A. Richarda). 

10.Semantyka strukturalna (pole pojęciowe i leksykalne), 

struktura znaczenia wg A.J.Greimasa i B.Pottiera – 

semantyka składnikowa; analiza semantyczna 

A.Wierzbickiej. 

11.Językoznawstwo kognitywne (konceptualizacja, 

konotacja, metafora, metonimia – procedury 

pojęciotwórcze, prototyp jako podstawa kategoryzacji, 

Langacker, Lakoff). 

12.Pragmalingwistyka – badanie języka w użyciu, w 

komunikacji (akty mowy Austina, klasyfikacja Searle'a, 

Grice'a; koncepcja aktu mowy i genrów mowy (Bachtina  

i A. Wierzbickiej). 

13. Pojęcie presupozycji i implikatur, komunikacja 

językowa a inferencje; pojęcie relewancji w pragmatyce 

(teoria D.Sperber i D.Wilson). 

14. Antropolingwistyka amerykańska (Boas, Sapir, 

Whorf). 

15.Lingwistyka kulturowa i JOS. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod red. K. 

Polańskiego, Wrocław 1993. 

Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, 

Wrocław 1991. 

Słownik terminologii językoznawczej, red. Z.Gołąb, A. 

Heinz, K. Polański, Warszawa 1968. 

Awdiejew A., Pragmatyczne podstawy interpretacji 

wypowiedzeń, Kraków 1987. 

Bobrowski I., Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 

1998 (cz.IV: Generatywne modele języka, s.85-116). 

Chomsky N., Zagadnienia teorii składni, Warszawa 1982 

(rozdz.I: Wstępne założenia metodologiczne, s. 14-88). 

de Saussure F., Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 

1991 (rozdziały obowiązkowe: ze wstępu: rozdz. III: 

„Przedmiot językoznawstwa” [s.35-45]; z części I: rozdz. 

I: „Istota znaku językowego” [s.89–93]; rozdz. II: 

„Niezmienność i zmienność znaku” [s.95–98]; rozdz. III: 

„Językoznawstwo statystyczne i językoznawstwo 

ewolucyjne” [&1.s.103–105]; z części II: rozdz. IV: 

„Wartość językowa” [&2.s.138–141]; rozdz. V: „Związki 

syntagmatyczne i asocjacyjne” [s.147–152]). 

Fisiak J., Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, 

Warszawa 1975. 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

41 

 

Grice P., Logika a konwersacja [w:] Język w świetle nauki, 

Warszawa, 1980, s. 91–114. 

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki 

językoznawczej, Warszawa 1990 (szczególnie rozdz. IV: 

Problemy modalności; rozdz. VI: Informacje niejawne 

przekazywane systemowo (problem presupozycji). 

Heinz A, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 

1978. (wybrane fragmenty) 

Jacobson R, W poszukiwaniu istoty języka, Warszawa 

1989, (szczególnie artykuły: W poszukiwaniu istoty języka, 

t. I s. 115-135, Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń 

afatycznych t. I s. 150–175 oraz Metajęzyk jako problem 

językoznawczy t. I s.382–390). 

Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999. 

Milewski T., Językoznawstwo, Warszawa 1965. 

Tabakowska E., Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie 

do językoznawstwa kognitywnego, Seria "Nauka dla 

wszystkich" nr 474, PAN Kraków 1995. 

Wierzbicka A., Genry mowy, [w:] Tekst i zdanie, red. T. 

Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław 1983. 

 

Literatura uzupełniająca: 
Aitchison J., Ziarna mowy, Warszawa 2002, rodz. 1, 5, 6. 

Akty i gatunki mowy, pod red. Bartmiński i inni w serii, 

Lublin 2004. 

Awdiejew A., Klasyfikacja funkcji pragmatycznych, 

“Polonica” 1983, IX, s.53–87. 

Bühler K., Teoria języka. O językowej funkcji 

przedstawiania, Kraków 2004, s. 82-146. 

Evan T., Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków 

2007. 

Gawroński A., Dlaczego Platon wykluczył poetów z 

Państwa, Warszawa 1984 (szczególnie rozdział 

poświęcony strukturalizmowi Ferdynada de Saussure’a i 

relatywizmowi poznawczemu – Whorf–Sapir). 

Guiraud P., Semantyka, seria „Omega”, Warszawa 1976. 

Heinz A., Językoznawstwo ogólne, seria „Nauka dla 

wszystkich” nr 98, Kraków 1969. 

Ivić M., Kierunki w lingwistyce, Wrocław 1975. 

Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa 1980. 

Językoznawstwo strukturalne: wybór tekstów, pod red. H. 

Kurkowskiej i A. Weinsberga, Warszawa 1979. 

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, 

Warszawa 1988. 

Langacker R.W., Wstęp do gramatyki kognitywnej [w:] 

Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów pod red. 
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Wojciecha Kubińskiego, Romana Kalisza i Ewy 

Modrzejewskiej, Gdańsk 1998, s.28-79. 

Lyons J, Chomsky, Warszawa 1996. 

Lyons J., Semantyka t. I i II, Warszawa 1984. 

Majewicz A., Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 

1989. 

Malmberg B., Nowe drogi w językoznawstwie. Przegląd 

szkół i metod, Warszawa 1969. 

Sapir E., Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, 

Warszawa 1978 (wybrany esej: „Język”, s. 33-68). 

Searle J.R., Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia  

i rzeczywistość, Warszawa 1999 (szczególnie rozdz. VI: 

Mowa jako działanie s.215–253). 

Tabakowska E., Kognitywne podstawy języka  

i językoznawstwa, Kraków 2001. 

Taylor J. R., Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii 

językoznawczej, Kraków 2001. 

Whorf B.L., Język, myśl, rzeczywistość, Warszawa 1982 

(rozdz. Model „Uniwersum” Indian, s. 98-107). 

Wierzbicka A., O języku dla wszystkich, Warszawa 1965. 

Wierzbicka A., Znaczenie nazw kolorów i uniwersalia 

widzenia [w:] Język–umysł–kultura, wybór prac pod red. 

Jerzego Bartmińskiego, PWN, 1999, s. 405–450 (rzecz 

dotyczy problemu ludzkiej konceptualizacji widzenia). 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  
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EK1 
ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zakresie, miejscu  

i znaczeniu lingwistyki w obszarze nauk humanistycznych; 
FP2P_W01 H2P_W01 

EK2 
zna i rozumie rolę refleksji językoznawczej w kształtowaniu kultury; 

 
FP2P_W05 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK3 
zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu 

językoznawstwa; 
FP2P_W02 

H2P_W02 

H2P_W03 

EK4 
ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę ogólną, obejmującą teorie, 

metodologię, główne nurty i kierunki lingwistyczne; 
FP2P_W03 

H2P_W01 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK5 
ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu teorii 

języka; 
FP2P_W06 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK6 
ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę o głównych kierunkach 

rozwoju, ośrodkach i szkołach w zakresie badań językowych; 

FP2P_W08 

 

 

FP2P_W13 

H2P_W02 

H2P_W03 

 

H2P_W05 

H2P_W08 

EK7 

zna i rozumie zaawansowane metody analizy  

i interpretacji różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych 

tradycji lub szkół badawczych w obrębie językoznawstwa; 
FP2P_W10 H2P_W07 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK8 

analizuje naukowe teksty z tej dziedziny, dostrzega podobieństwa  

i różnice w teoriach lingwistycznych, stosuje terminologię i narzędzia 

metodologiczne językoznawstwa teoretycznego; 
FP2P_U01 H2P_U01 

EK9 

potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny i praktyczny 

niezbędny do opracowania i rozwiązania złożonego problemu 

badawczego z zakresu językoznawstwa; 
FP2P_U02 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

EK10 

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności 

badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do 

rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową; 
FP2P_U04 

H2P_U02 

H2P_U05 

EK11 

umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych 

poglądów oraz poglądów innych autorów, formułować wnioski  

oraz tworzyć syntetyczne podsumowania; 
FP2P_U14 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK12 potrafi krytycznie oceniać teksty i propozycje językoznawcze; FP2P_U01 H2P_U01 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK13 

akceptuje i krytycznie ocenia zdobytą wiedzę w tej dziedzinie, tzn. 

posiada zdolność jej wykorzystania do własnych badań i kształtowania 

własnej postawy poznawczej; 
FP2P_K01 

H2P_K01 

H2P_K04 

EK14 efektywnie organizuje własny proces uczenia się; FP2P_K08 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK15 
ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej w procesie 

kształtowania więzi społecznych; 
FP2P_K12 H2P_K02 
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H2P_K05 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  2 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1 

Suma  4 
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II. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 

4. warsztaty pisania (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
warsztaty pisania 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 30 godzin 

12 Koordynator prof. dr hab. J. Kowalikowa 

13 Prowadzący dr M. Pachowicz, doc. PWSZ 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
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17 Wymagania wstępne ukończone studia I stopnia 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu 

pragmalingwistyki i kultury języka, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej; 

- ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 

wypowiedzi pisemnych reprezentujących różne gatunki 

i style tekstu; 

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując 

w niej różne role 

- potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na 

realizację projektu profesjonalnego. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Pisanie tekstów (indywidualnie i w grupach), 

prezentowanie tekstów własnych, analizowanie, 

recenzowanie i ocenianie tekstów cudzych. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Analizowanie i ocenianie prac pisemnych przez 

prowadzącego zajęcia pod względem realizacji 

uzgodnionych i omówionych wcześniej wyznaczników 

formalno-tematycznych, poprawności i sprawności 

językowej, wykorzystania zalecanej literatury przedmiotu. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1. 

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w 

zajęciach, wykonanie wszystkich zaleconych prac 

pisemnych. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Ćwiczenia służą opanowaniu wiedzy na temat struktur 

językowo-informacyjnych i rozwijają umiejętność jej 

praktycznego zastosowania. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Powtórzenie wiadomości oraz usprawnienie 

umiejętności w zakresie podstawowych struktur językowo-

informacyjnych: informowanie o uczuciach oraz procesach 

intelektualnych. 

2. Ćwiczenia w posługiwaniu się wymienionymi 

strukturami w izolacji oraz jako składnikami większych, 

synkretycznych tekstów. 

3. Zaznajomienie się z repertuarem ćwiczeń 

usprawniających poszczególne fazy pisania, 

projektowanie, określanie pojemności tematycznej, 

sporządzanie konspektu i wstępnego planu 

kompozycyjnego, pisanie, zabiegi autoredakcyjne. 
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4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi 

formami gatunkowymi jak: ogłoszenie, tekst reklamowy, 

recenzja, notatka dziennikarska. 

5. Przygotowanie do pisania artykułu problemowego. 

6. Student w roli autora różnorodnych wypowiedzi 

pisemnych reprezentujących różne gatunki 

i style tekstu. 

7. Wnioski i projekty unijne (przykłady) – uzupełnianie 

dokumentów do aktualnie odbywających się konkursów. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2003. 

J. Kowalikowa, Pomyślane – napisane, Kraków 1999. 

J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać: od myśli do tekstu, 

Warszawa 2010. 

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. 

Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003. 

Style współczesnej polszczyzny: przewodnik po stylistyce 

polskiej, pod red. E. Malinowskiej, J. Nocoń, U. Żydek-

Bednarczuk, Kraków 2013. 

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, 

Gatunki dziennikarskie – Teoria, praktyka, język, 

Warszawa 2006. 

 

Literatura uzupełniająca: 

S. Gajda, Styl naukowy, [w:] Współczesny język polski, red. 

J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 183-199. 

W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002. 

R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej 

świadomości gatunku, Kraków 2006. 

A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do 

lingwistyki tekstu, Kraków 2002. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 
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o charakterze praktycznym 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu 

pragmalingwistyki i kultury języka, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej;  

FP2P_W09 

 

H2P_W02 

H2P_W03 

 

 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK2 

ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 

wypowiedzi pisemnych reprezentujących różne gatunki 

i style tekstu; 
FP2P_U16 

 

H2P_U10 

H2P_U12 

 

EK3 
potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację 

projektu profesjonalnego; 
FP2P_U12 

 

H2P_U08 

H2P_U03 

 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK4 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując 

w niej różne role; 
FP2P_K04 H2P_K02 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma  2 
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II. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 

5. historia idei [komunikacji] (ć) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
historia idei [komunikacji] 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator ks. dr hab. M. Drożdż, prof. PWSZ 

13 Prowadzący dr M. Pachowicz, doc. PWSZ 

14 Język wykładowy polski 
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15 Zakres nauk podstawowych 
 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

- zna różnorodne idee filozoficzne i estetyczne, 

wpływające na rozwój humanistyki, potrafi je wykorzystać 

w analizie i interpretacji utworów literackich; ma 

świadomość odpowiedzialności za zachowanie 

narodowego  

i światowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych 

jego przejawach; jest otwarty na nowe idee i gotów do 

zmiany opinii i modyfikacji sposobu działania w świetle 

dostępnych danych  

i argumentów. 

19 

 
Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład informacyjny, wspólna analiza wybranych tekstów 

(praca indywidualna i praca w grupach), dyskusja. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 2.  

Podstawą oceny jest stopień opanowania wiedzy na temat 

najważniejszych idei w kulturze i filozofii, jakie pojawiły 

się w historii oraz umiejętność określania związków 

między tymi ideami. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 2., ocenianie ciągłe 

podczas dyskusji na zajęciach oraz test pisemny albo 

egzamin ustny lub praca pisemna. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Wykład prezentuje najważniejsze idee, jakie pojawiły się 

w dziejach kultury, a zwłaszcza w filozofii, związane z 

naturą istnienia Boga, świata i człowieka, idee związane z 

problemem poznania różnego rodzaju rzeczywistości oraz 

idee obecne w teoriach wartości: etycznych, estetycznych i 

religijnych. Poruszone też będą kwestie języka z punktu 

widzenia semiotyki filozoficznej i metod uzasadniania 

przekonań i twierdzeń. Nieco uwagi zostanie poświęcone 

związkom filozofii, kultury i literatury. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Idee istnienia i elementarnej struktury rzeczywistości: 

Pierwsze pytanie: co istnieje? 

Poszukiwanie arche i założeniowość filozofii. 

Między racjonalizmem i empiryzmem. 
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Oblicza racjonalności – koncepcje czysto racjonalne 

(Parmenides, Pitagoras, Platon, Hegel) i ocalające 

doświadczenie (Arystoteles i inni). 

Między realizmem i idealizmem. 

Natura i problemy poznania: 

Episteme i doksa. Punkt wyjścia epistemologii: co jest 

poznawalne z największą pewnością? 

Teorie i historia prawdy. 

Semantyczna teoria prawdy.  

Źródła i granice poznania.  

Język i metoda jako podstawowe idee rozwoju filozofii, 

nauki i kultury: 

Metody i style uprawiania filozofii.  

Poznanie intuicyjne i dyskursywne. Argumentacja i 

perswazja. 

Rodzaje rozumowań.  

Uwagi o logice i związkach logiki z językiem potocznym.  

Związki filozofii z analizą języka. Filozofia lingwistyczna 

i analityczna. 

Szkoła Lwowsko-Warszawska jako największe zbiorowe 

osiągnięcie filozofii polskiej. Inne nurty filozofii polskiej. 

Głównie zagadnienia i idee etyczne: 

podejście do podstawowych wartości etycznych w różnych 

systemach: moralizm, hedonizm, eudajmonizm, 

pragmatyzm itp. 

Główne nurty w etyce. 

Teorie szczęścia – Tatarkiewicz.  

Teorie odpowiedzialności – Ingarden i inni.  

Teorie miłości i przyjaźni (od Platona do Schelera). 

Związek religii z etyką i innymi zagadnieniami 

filozoficznymi. 

Problem wolności w antropologii, etyce, prawie i polityce. 

Najważniejsze idee estetyczne: 

sztuka – pojęcie i klasyfikacja. Estetyczne koncepcje 

poezji.  

Piękno i racjonalność – wszechświat jako kosmos. 

Związek piękna i formy. 

Wielka Teoria: jedność prawdy, dobra i piękna.  

Obiektywizm i subiektywizm w koncepcji piękna. 

Twórczość i odtwórczość w koncepcji sztuki. 

Wybrane idee polityczne: 

idee polityczne starożytnej Grecji. 

Idea umowy społecznej. 

Tolerancja jako postawa i wartość. 

Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie.  

Wybrane idee rozwoju i filozofii nauki: 
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Pozytywizm, Koło Wiedeńskie.  

Koncepcje rozwoju nauki: Kuhn, Popper, Lakatos, 

Feyerabend. 

Internalizm – eksternalizm, kumulatywizm – 

antykulumaltywizm.  

Filozofia i literatura: 

literatura inspirowana filozofią. 

Filozofia uprawiana i propagowana na sposób literatury. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Z. Wolak, Notatki do wykładów z historii idei (skrypt 

niepublikowany). 

J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy, Kraków 1992. 

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1978. 

W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 1985. 

 

Literatura uzupełniająca: 

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Kraków 

1949. 

S. Barańczak, Etyka i poetyka, Kraków 2009. 

M. Gołaszewska, Estetyka w świecie, t. 1, Kraków 1984. 

M. Gołaszewska, Estetyka w świecie, t. 2, Kraków 1986. 

A. Książek, Filozofia wartości, Warszawa 1994. 

S. Kowalczyk, Filozofia kultury, Lublin 2005. 

Z. Wendland, Filozofia i zagadnienia języka, Warszawa 

2007. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 
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Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 
zna różnorodne idee filozoficzne i estetyczne, wpływające na rozwój 

humanistyki;  
FP2P_W07 

H2P_W01 

H2P_W02 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK2 
poznane idee filozoficzne i estetyczne potrafi wykorzystać w analizie  

i interpretacji utworów literackich; 
FP2P_U01 H2P_U01 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK3 

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego  

i światowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego 

przejawach;  
FP2P_K11 

H2P_K02 

H2P_K05 

H2P_K06 

EK4 
jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii i modyfikacji 

sposobu działania w świetle dostępnych danych i argumentów; 
FP2P_K12 

H2P_K01 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,25 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  0,5 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,25 

Suma 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

54 

 

III. PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE 

1. prawo autorskie (ć) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
prawo autorskie 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 10.0 

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator dr L. Małek 

13 Prowadzący dr L. Małek 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia Student: 
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- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 

własności intelektualnej, w szczególności prawa 

autorskiego;  

- potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do 

instytucji kultury i edukacji oraz mediów, w szczególności 

prawa autorskiego, i związanego z zarządzaniem 

własnością intelektualną, w tym prawem autorskim; 

- dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 

zawodowych, i poszukuje rozwiązań zgodnych z 

przepisami prawa. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Elementy wykładu połączonego z prezentacją 

rozstrzygnięć sądowych oraz rozwiązywaniem 

nieskomplikowanych kazusów i analizą praktyczną 

dokumentów (pism, umów itp.). 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Prace pisemne na zadany temat, obejmujące także 

konieczność dokonania analiz prawnych odnoszących się 

do konkretnych stanów faktycznych (kazusów)  

o nieskomplikowanym charakterze. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1., na podstawie bieżącej 

oceny zadań wykonywanych podczas zajęć oraz 

kolokwium pisemnego obejmujące test lub pytania 

opisowe, do uzyskania zaliczenia wymagana jest połowa 

maksymalnej liczby punktów. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Pojęcie i źródła prawa autorskiego. Podstawowe 

zagadnienia z zakresu prawa autorskiego – przedmiot, 

podmiot, treść autorskich praw osobistych, treść autorskich 

praw majątkowych i jej ograniczenia, umowy, prawa 

pokrewne, wizerunek i prawo autorskie w Internecie oraz 

zbiorowy zarząd prawami autorskimi i pokrewnymi, 

problematyka karnoprawna na gruncie prawa autorskiego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

POJĘCIE PRAWA AUTORSKIEGO 

Ujęcia definicyjne prawa autorskiego i jego geneza. 

Źródła prawa autorskiego (ustawa, umowy 

międzynarodowe, prawo europejskie). 

Pojęcie „utworu” na gruncie prawa autorskiego. Definicja 

ustawowa, katalog egzemplifikacyjny, przykłady 

zaczerpnięte  

z orzecznictwa sądowego, przypadki sporne i graniczne. 

Refleksja nad liberalizacją wymogów i próba znalezienia 

rozwiązania. 

Utwór samoistny, zależny, inspirowany i dzieło z 
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zapożyczeniami – przykłady oraz konsekwencje prawne 

zaliczenia danego utworu do określonej kategorii. 

Ustawowe wyłączenia spod ochrony (dokumenty  

i materiały urzędowe, projekty aktów prawych itp.). 
PODMIOTY PRAWA AUTORSKIEGO 

Twórca. Współtwórcy (przesłanki współtwórczości). 

Wydawca, producent, pracodawca i inne podmioty. 

Autorskoprawny status prac dyplomowych. 

Tzw. dzieła osierocone. 

Utwory tworzone przez maszyny – zagadnienie autorstwa. 
AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE 

Charakter katalogu praw osobistych. Ogólna 

charakterystyka (czas trwania, ochrona po śmierci, 

nieprzenoszalność itp.). 

Prawo do autorstwa (aspekt pozytywny i negatywny). 

Pojęcie i rodzaje plagiatu, plagiat w działalności naukowej. 

Inne zjawiska, podobne do plagiatu: autoplagiat, 

ghostwriting, plagiat „odwrócony”, plagiat w pracach 

dyplomowych. 

Prawo do integralności utworu i inne prawa osobiste. 
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I WYJĄTKI OD ICH 

TREŚCI 

Pojęcie autorskich praw majątkowych – definicja 

ustawowa, pola eksploatacji, czas trwania i inne cechy. 

Postacie (formy) korzystania z utworu (przykłady, 

podziały). Prawo do wynagrodzenia. 

Pojęcie i charakter dozwolonego użytku. 

Dozwolony użytek osobisty (regulacja ustawowa, 

przykłady, zagadnienie kserowania podręczników itp.). 
DOZWOLONY UŻYTEK PUBLICZNY 

Przegląd postaci użytku. 

Przesłanki prawa cytatu. 

Antologie i wypisy. 

Prawo przedruku. 

Dozwolony użytek publiczny – zagadnienia szczegółowe 

Inne postacie – przywileje biblioteczne, licencje dla szkół  

i ośrodków dokumentacji itp. 

Licencje wprowadzone w roku 2004. 

Obowiązek podania źródła (art. 34 pr. aut.). 

Tzw. test trójstopniowy (art. 35 pr. aut.). 

Umowy w prawie autorskim 

Ogólna charakterystyka. 

Ustawowe reguły odnoszące się do umów. 

Zasady redakcji kontraktów autorskich. 

Licencje open source i creative commons. 

Ćwiczenia praktyczne – analiza i próba sporządzenia 

umowy z zakresu prawa autorskiego 
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PRAWA POKREWNE 

Pojęcie. 

Prawa artystów wykonawców. 

Prawa do fonogramów i wideogramów. 

Prawa do nadań. 

Inne prawa pokrewne. 

Ochrona praw pokrewnych. 
PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE 

Przedmiot ochrony i podmiot oraz treść prawa autorskiego. 

Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego  

w Internecie (dostawcy zawartości sieci, dostawcy usług  

i użytkownika końcowego). 

Piractwo i transfer plików MP3. 

Rozpowszechnianie przedmiotów praw autorskich  

w sieci (webcasting i simulcasting, usługi on demand oraz 

near-on-demand). 

Miejsce korzystania z utworu. 
ROSZCZENIA W RAZIE NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH 

Rozwiązywanie kazusów dotyczących podmiotów prawa 

autorskiego, praw osobistych i praw majątkowych oraz 

dozwolonego użytku. 
OCHRONA WIZERUNKU I TAJEMNICY KORESPONDENCJI 

Zbiorowy zarząd prawami autorskimi oraz podstawy jego 

funkcjonowania. Rola Funduszu Promocji Twórczości 

Prawo autorskie a przepisy prawa karnego. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo 

autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Warszawa 

2007. 

R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 

2010 (wydanie szóste, zaktualizowane). 

 

Literatura uzupełniająca: 

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 
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28 Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu  prawa  

autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności 

intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego;  
FP2P_W18 H2P_W10 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK2 

potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do 

instytucji kultury i edukacji oraz mediów, w szczególności 

prawa autorskiego, i związanego z zarządzaniem własnością 

intelektualną, w tym prawem autorskim; 

FP2P_U10 H2P_U07 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK3 
dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań zawodowych,  

i poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa;  
FP2P_K07 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,25 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  0,5 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,25 

Suma  1 
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IV. PRZEDMIOTY DO WYBORU 

1. lektorat języka angielskiego (l) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
lektorat języka angielskiego 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 6 (2+2+2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I i II 

9 Semestr 1, 2,3 

10 Typ zajęć lektorat 

11 Liczba godzin 90 (30+30+30) 

12 Koordynator SJO PWSZ 

13 Prowadzący lektor SJO PWSZ 

14 Język wykładowy angielski, polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne 
umiejętności nabyte w poprzednich etapach edukacji w 

zależności od poziomu grupy 
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18 Efekty kształcenia 

WIEDZA 

Student posiada podstawową wiedzę o regułach 

gramatycznych wybranego języka; 

ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, 

umożliwiające mu formułowanie poprawnych językowo 

wypowiedzi ustnych i pisemnych na różne tematy 

związane z życiem codziennym i zawodowym; 

posiada praktyczną znajomość wybranego języka, 

niezbędną w różnych sytuacjach komunikacyjnych; 

zna podstawowe słownictwo związane z jego 

specjalnością; 

posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru 

nauczanego języka; 

zna zasady z zakresu prawa autorskiego. 
UMIEJĘTNOŚCI 

potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie 

wyższym niż B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego; 

potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie 

pisemnej i ustnej; 

potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem 

języka; 

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego i 

słuchanego, oraz wyszukać w nich i przetworzyć potrzebne 

informacje; 

potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego 

specjalnością; 

potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na 

język obcy i odwrotnie średnio trudny  tekst z zakresu 

studiowanej specjalności; 

potrafi przygotować typowe  prace pisemne i wystąpienia 

ustne w języku  obcym z wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; 

umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy. 
KOMPETENCJE 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 

potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje: jest 

świadomy własnych ograniczeń, wie kiedy i jak korzystać 

z dokumentów autentycznych, 

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności do 

realizacji postawionych mu zadań; 

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; 

uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych 

mediów w języku obcym. 

19 
Stosowane metody dydaktyczne Metody podające: objaśnienie, opis. 
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Metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, 

dyskusja w podgrupach, wypowiedzi indywidualne, 

debata. 

Metody eksponujące: nagrania audio i video. 

Metody praktyczne: praca z podręcznikiem, ćwiczenia 

leksykalne, ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur 

gramatycznych, ćwiczenia rozwijające sprawność pisania. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Aktywność na zajęciach, prace pisemne, projekty, zadania 

domowe, prezentacje. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2, 3., egzamin po 

semestrze 3. Zaliczenie pisemne obejmujące m.in. 

rozumienie ze słuchu, dopuszczające do egzaminu 

składającego się z części pisemnej i ustnej. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Podczas zajęć rozwijane są cztery sprawności językowe: 

słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, 

mówienie i pisanie.  

Słuchanie ze zrozumieniem umożliwia zapoznanie się z 

użyciem języka w naturalnych warunkach, ze sposobem 

wymowy, akcentowania, intonacji.  

Czytanie ze zrozumieniem przejawia się w umiejętności 

wyszukania konkretnych informacji, lub zrozumienie 

ogólnego sensu tekstu. 

Mówienie to umiejętność uczestniczenia w rozmowie 

wymagającej bezpośredniej wymiany informacji na znane 

uczącemu się tematy, posługiwania się ciągiem wyrażeń i 

zdań niezbędnych, by wziąć udział lub podtrzymać 

rozmowę na dany temat, relacjonowania wydarzeń, 

opisywania ludzi, przedmiotów, miejsc, przedstawiania i 

uzasadniania swojej opinii.  

Umiejętność pisania dotyczy wyrażenia myśli, opinii w 

sposób pisany uwzględniając reguły gramatyczno-

ortograficzne, dostosowując język i formę do sytuacji. 

Przejawia się w redagowaniu listu, maila, rozprawki, 

referatu, relacji, krótkich i prostych notatek lub 

wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Kurs opiera się na podręczniku i programie 

uwzględniającym różnorodne bloki tematyczno-leksykalne 

dotyczące życia codziennego, kwestie społeczno-

kulturowe, a także zagadnienia gramatyczne dostosowane 

do poziomu kursu. 
ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE: 

czasy gramatyczne, 

przedimki, 
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mowa zależna, 

zdania warunkowe, 

strona bierna, 

Unreal Past, 

inwersja, 

słowotwórstwo, 

phrasal verbs, 

idiomy, 

rzeczowniki złożone. 
ZAGADNIENIA LEKSYKALNE: 

relacje międzyludzkie, 

komunikacja, uczenie się języków, 

czas wolny, 

środowisko naturalne, zagrożenia i ochrona, 

podróżowanie, 

zdrowie, sport, 

edukacja, 

rozrywka, 

praca, 

kultura i sztuka, 

polityka, problemy współczesnego świata. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Leo Jones, New Progress to FC, Cambridge University 

Press, 1997. 

 

Literatura uzupełniająca: 

Evans, V., Milton, J., FCE Listening and Speaking Skills 1-

3. Newbury: Express Publishing, 2002. 

Evans, V., FCE Use of English 1. Newbury: Express 

Publishing, 1997. 

Evans, V., CPE Use of English, Examination Practice. 

Swansea: Express Publishing, 1998. 

Santon, Stephens, Fast Track to FCE, Pearson Education 

Ltd, 2001. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 
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28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 
posiada podstawową wiedzę o regułach gramatycznych wybranego 

języka; 
FP2P_W05 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK2 

ma zasób słownictwa i znajomość struktur językowych, umożliwiające 

mu formułowanie poprawnych językowo wypowiedzi ustnych i 

pisemnych na różne tematy związane z życiem codziennym i 

zawodowym; 

FP2P_W05 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK3 
posiada praktyczną znajomość wybranego języka, niezbędną w 

różnych sytuacjach komunikacyjnych; 
FP2P_W05 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK4 
zna podstawowe słownictwo związane z jego specjalnością; 

posiada ogólną wiedzę dotyczącą kultury obszaru nauczanego języka; 
FP2P_W05 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK5 zna zasady z zakresu prawa autorskiego; FP2P_W18 H2P_W10 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK6 
potrafi posługiwać się danym językiem na poziomie wyższym niż B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 
FP2P_U01 H2P_U01 

EK7 potrafi wypowiedzieć się na różne tematy w formie pisemnej i ustnej; FP2P_U01 H2P_U01 

EK8 potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka; FP2P_U15 H2P_U11 

EK9 
rozumie znaczenie głównych wątków przekazu pisanego i słuchanego, 

oraz wyszukać w nich i przetworzyć potrzebne informacje; 
FP2P_U01 H2P_U01 

EK10 potrafi prowadzić rozmowę na tematy związane z jego specjalnością; FP2P_U15 H2P_U11 

EK11 
potrafi samodzielnie przetłumaczyć z języka polskiego na język obcy  

i odwrotnie średnio trudny  tekst z zakresu studiowanej specjalności; 
FP2P_U21 H2P_U14 

EK12 

potrafi przygotować typowe  prace pisemne i wystąpienia ustne  

w języku  obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, 

a także różnych źródeł; 

FP2P_U16 

FP2P_U17 

H2P_U10 

H2P_U12 

 

H2P_U10 

H2P_U13 

EK13 umie samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy FP2P_U04 
H2P_U02 

H2P_U05 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK14 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; FP2P_K01 
H2P_K01 

H2P_K04 

EK15 

potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje: jest świadomy 

własnych ograniczeń, wie kiedy i jak korzystać z dokumentów 

autentycznych, potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności 
FP2P_K06 H2P_K03 
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do realizacji postawionych mu zadań; 

EK16 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; FP2P_K04 H2P_K02 

EK17 
uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów w 

języku obcym; 
FP2P_K14 

H2P_K03 

H2P_K06 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  3 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1,5 

Suma  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

65 

 

IV. PRZEDMIOTY DO WYBORU 

2.1. seminarium magisterskie Metodyka nauczania języka polskiego i literatury polskiej 

(s) prof. J. Kowalikowa  

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

seminarium magisterskie 

Metodyka nauczania języka polskiego i literatury polskiej 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 48 (9+3+10+26) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I i II 

9 Semestr 1, 2, 3, 4 

10 Typ zajęć seminarium  

11 Liczba godzin 120 (30+30+30+30) 

12 Koordynator prof. dr hab. J. Kowalikowa 

13 Prowadzący prof. dr hab. J. Kowalikowa 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne ukończone studia na szczeblu licencjackim 
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18 Efekty kształcenia 

Przyjęte jako podstawa a zarazem ogólna rama – efekty 

kształcenia dla kierunku filologia polska II stopnia o 

profilu praktycznym zostają uszczegółowione pod kątem 

swoistości przedmiotu oraz formy zajęć we wszystkich 

trzech obszarach. 
WIEDZA 

Student: 

- rozumie istotę edukacyjnej perspektywy w patrzeniu na 

nabywaną przez siebie w czasie studiów polonistycznych 

wiedzę o języku, literaturze oraz kulturze; 

- znane mu są wykładniki nowoczesności w edukacji 

szkolnej w ogóle, a w nauczaniu przedmiotu – język polski 

- w szczególności; 

- zna aktualnie obowiązującą Podstawę Programową; 

- rozumie rolę, miejsce oraz znaczenie seminarium 

magisterskiego w kształceniu kierunkowym; 

- wie, jakie treści mieszczą się w polach semantycznych 

określeń nauczyciel – polonista oraz polonista – nauczyciel 

i orientuje się jak rozkładają się w każdym z przypadków 

akcenty i punkty ciężkości w obrębie kompetencji 

zawodowej obu podmiotów; 

- rozumie potrzebę wchodzenia nauczyciela polonisty w 

rolę badacza; 

- wie, jaki może i powinien być zakres jego zainteresowań 

jako badacza a zarazem wykonującego zawód praktyka; 

- orientuje się w swoistości dydaktyki literatury  

i języka jako dyscypliny naukowej i zarazem stosowanej; 

- zna podstawowe problemy i punkty ciężkości 

wymienionej dyscypliny; 

- rozumie relację pomiędzy nauką a nauczaniem: 

pomiędzy językoznawstwem a dydaktyką językową, 

pomiędzy literaturoznawstwem, a dydaktykę literatury, 

pomiędzy wiedzą o kulturze a jej szkolną aplikacją; 

- zna podstawy oraz metodologię badań pedagogicznych, 

psychologicznych, językoznawczych, literaturoznawczych, 

kulturoznawczych; 

- poznaje podstawową dla dydaktyki polonistycznej 

literaturę przedmiotową: zarówno pozycje dla niej 

klasyczne i kanoniczne, jak i najnowsze, odzwierciedlające 

współczesne poglądy oraz stan badań; 

- orientuje się w swoistości tekstu naukowego (w zakresie 

jego kompozycji i stylu). 
UMIEJĘTNOŚCI  

Student: 

- potrafi poprzez aktywny udział w zajęciach 

wykorzystywać możliwości budowania własnej 
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kompetencji specjalistycznej wpisane w specyfikę 

seminarium magisterskiego zorientowanego na szeroko 

rozumianą problematykę dydaktyczną, szkolną, 

oświatową; 

- potrafi określić pojemność treściową własnego tematu 

badawczego; 

- jest w stanie opracować koncepcję jego rozwinięcia w 

postaci konspektu; 

- potrafi zaplanować przebieg swego przedsięwzięcia 

naukowego; 

- umie gromadzić literaturę przedmiotową oraz oceniać jej 

wartość i przydatność w kontekście własnego 

przedsięwzięcia naukowego; 

- potrafi wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę w 

zakresie metodologii badań naukowych pod kątem 

własnych potrzeb; 

- potrafi realizować takie operacje jak: analiza, 

interpretacja, uogólnianie, wnioskowanie, przekładanie 

wyników własnych badań na konkretne rozwiązania 

praktyczne; 

- umie ze sporządzonego wcześniej konspektu korzystać w 

pracy nad przygotowaniem rozprawy magisterskiej jako z 

tekstu służebnego i roboczego; 

- potrafi samodzielnie napisać tekst naukowy spełniający 

warunek samodzielności, poprawności metodologicznej, 

przekładalności na dydaktykę szkolną; 

- zna i potrafi zastosować zasady opracowania 

edytorskiego tekstów; 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Student: 

- jest przekonany o konieczności doskonalenia swej 

kompetencji specjalisty w ciągu swego całego życia 

zawodowego; 

- śledzi na bieżąco rozwój wybranej dyscypliny, czytając 

pojawiające się nowe propozycje z literatury 

przedmiotowej; 

- potrafi organizować sobie samokształcenie 

(zinstytucjonalizowane oraz indywidualne); 

- jest gotów kontynuować wchodzenie w rolę badacza 

zjawisk edukacyjnych związanych z nauczaniem języka 

polskiego, a także dzielić się swymi doświadczeniami w 

środowisku polonistycznym za pośrednictwem 

wygłaszanych oraz drukowanych tekstów naukowych oraz 

metodycznych; 

- śledzi i rozumie przemiany edukacyjne, ich społeczne 

uwarunkowanie i jest gotów w nich uczestniczyć; 
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- rozumie istotę dyskursu edukacyjnego i jego znaczenie 

dla powodzenia w procesach nauczania  

i uczenia się; 

- akceptuje zasadność postulatów partnerstwa nauczycieli i 

uczniów, mając świadomość, iż sukces dydaktyczny zależy 

od synergii i współpracy podmiotów uczących się i 

nauczających, i w tym kontekście potrafi realizować ów 

układ, nie zapominając jednocześnie o swej roli mistrza, 

przewodnika i inspiratora; 

- potrafi kierować pracą różnych zespołów ludzkich 

działających na terenie szkoły (zespoły klasowe, grono 

nauczycielskie, rada rodziców) oraz uczestniczyć w nich w 

sytuacji przewodzenia, współdziałania oraz 

podporządkowania. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

W ramach dyskursu dydaktycznego i naukowego: 

instruktaż, demonstracja, analiza tekstów cudzych  

i tworzenie, a następnie prezentacja własnych, dyskusja, 

konsultacja indywidualna. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Ocenianie aktywności uczestników oraz jej wkładu  

w budowanie planowanych efektów kształcenia; ocenianie 

wiedzy merytorycznej studentów ujawniającej się przy 

wykonywaniu zalecanych na bieżąco zadań o charakterze 

naukowym i dydaktycznym, a także ich sprawności 

pisarskiej i „retorycznej”. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2, 3 i 4. Podstawą 

oceny jest obecność na seminarium i aktywny udział w 

zajęciach, wykonywanie zaleconych prac. Na roku I 

przedstawienie jednego rozdziału (lub jego ważnej części) 

rozprawy magisterskiej, na roku II przedłożenie jej tekstu 

w całości. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

1. Problemy edukacyjne związane z osobą ucznia, 

nauczyciela, z nauką o języku i nauką języka,  

z dziełem literackim i z innymi tekstami kultury,  

z rozwijaniem zainteresowań czytelniczych uczniów, z 

nabywaniem przez nich tzw. kompetencji tekstowej, z 

programem nauczania i jego treściami,  

z materiałami dydaktycznymi, z  organizacją, realizacją i 

ewaluacją procesu dydaktycznego w jego wszystkich 

formach i etapach. 

2. Przekładanie nauki na nauczanie. Praktyczne 

poznawanie i stosowanie metodologii naukowej. 

Budowanie warsztatu badawczego i pisarskiego 
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niezbędnego dla przygotowania rozprawy magisterskiej. 

3. Wskazówki szczegółowe związane z opracowaniem 

poszczególnych tematów prac magisterskich. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Dydaktyka języka polskiego – między nauką a 

nauczaniem: przedmiot zainteresowań, badania, główne 

problemy. 

Literaturoznawstwo i językoznawstwo w perspektywie 

edukacyjnej. 

O efektywność nauczania języka polskiego w szkole. 

Za i przeciw dominacji kontroli nad uczniem. 

Uczeń jako podmiot procesu dydaktycznego: rozwijanie 

jego zainteresowań i umiejętności. 

Nauczyciel – pośrednik pomiędzy uczniem a wiedzą oraz 

koordynator pozaszkolnych wpływów edukacyjnych; jego 

kompetencja zawodowa – co to znaczy polonista 

nowoczesny. 

Optymalny podręcznik szkolny z perspektywy potrzeb i 

oczekiwań nauczyciela i uczniów.   

Zalety i wady materiałów pomocniczych obecnych na 

rynku księgarskim – możliwości ,,upotrzebniania” bryków. 

Recepcja tekstów cudzych – tworzenie tekstów własnych. 

Wokół kanonu lekturowego i czytelnictwa. 

Język – przedmiot i medium edukacji oraz narzędzie 

komunikacji społecznej. 

Od języka do literatury i od literatury do języka – czyli o 

nauczaniu integrującym kształcenie językowe i literackie. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, 

red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2010. 

J. Kowalikowa, Nauczyciel polonista jako autor 

materiałów dydaktycznych [w:] Doskonalenie warsztatu 

nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005, 

s. 269-296. 

H. Kurczab, W kręgu integracji. Zarys problematyki [w:] 

Dydaktyka I. Zeszyty naukowe Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Seria filologiczna nr 2, Rzeszów 2002.  

M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, 

Kraków 2005.  

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1997. 

Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku, red. D. 

Michułka i K. Bakuła, Wrocław 2005. 

Polonista w szkole, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004. 

W. Wantuch, Aspekty integracji w nauczaniu języka 

polskiego, Kraków 2005. 
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Literatura uzupełniająca: 

S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, 

Warszawa 2005. 

J. Kowalikowa, Narodziny nauczyciela polonisty, Kraków 

2006.    

A. Pilch, Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. 

Literaturoznawstwo i dydaktyka, Kraków 2003. 

P. Zbróg, Wojna o kształcenie językowe, Kielce 2005.                       

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

rozumie istotę edukacyjnej perspektywy w patrzeniu na nabywaną 

przez siebie w czasie studiów polonistycznych wiedzę o języku, 

literaturze oraz kulturze; 
FP2P_W03 

H2P_W01 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK2 
znane mu są wykładniki nowoczesności w edukacji szkolnej w ogóle,  

a w nauczaniu przedmiotu – język polski - w szczególności; 
FP2P_W15 H2P_W07 

EK3 zna aktualnie obowiązującą Podstawę Programową; FP2P_W10 H2P_W07 

EK4 
rozumie rolę, miejsce oraz znaczenie seminarium magisterskiego  

w kształceniu kierunkowym; 
FP2P_W10 H2P_W07 

EK5 

wie, jakie treści mieszczą się w polach semantycznych określeń 

nauczyciel – polonista oraz polonista – nauczyciel i orientuje się jak 

rozkładają się w każdym z przypadków akcenty i punkty ciężkości  

w obrębie kompetencji zawodowej obu podmiotów; 

FP2P_W15 H2P_W07 

EK6 rozumie potrzebę wchodzenia nauczyciela polonisty w rolę badacza; FP2P_W15 H2P_W07 

EK7 
wie, jaki może i powinien być zakres jego zainteresowań jako badacza 

a zarazem wykonującego zawód praktyka; 

FP2P_W10 

 

H2P_W07 

 
H2P_W07 
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FP2P_W15 

EK8 
orientuje się w swoistości dydaktyki literatury  

i języka  jako dyscypliny naukowej i zarazem stosowanej; 
FP2P_W01 H2P_W01 

EK9 zna podstawowe problemy i punkty ciężkości wymienionej dyscypliny; FP2P_W15 H2P_W07 

EK10 

rozumie relację pomiędzy nauką a nauczaniem: pomiędzy 

językoznawstwem a dydaktyką językową, pomiędzy 

literaturoznawstwem, a dydaktykę literatury, pomiędzy wiedzą  

o kulturze a jej szkolną aplikacją; 

FP2P_W06 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK11 

zna podstawy oraz metodologię badań pedagogicznych, 

psychologicznych, językoznawczych, literaturoznawczych, 

kulturoznawczych; 
FP2P_W03 

H2P_W01 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK12 

poznaje podstawową dla  dydaktyki polonistycznej literaturę 

przedmiotową: zarówno pozycje dla niej klasyczne i kanoniczne, jak  

i najnowsze, odzwierciedlające współczesne poglądy oraz stan badań; 

FP2P_W03 

 
FP2P_W04 

H2P_W01 

H2P_W03 

H2P_W04 

 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK13 
orientuje się w swoistości tekstu naukowego (w zakresie jego 

kompozycji i stylu). 
FP2P_W08 

H2P_W02 

H2P_W03 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK14 

potrafi poprzez aktywny udział w zajęciach wykorzystywać 

możliwości budowania własnej kompetencji specjalistycznej wpisane 

w specyfikę seminarium magisterskiego zorientowanego na  szeroko 

rozumianą problematykę dydaktyczną, szkolną, oświatową; 

FP2P_U04 
H2P_U02 

H2P_U05 

EK15 potrafi określić pojemność treściową własnego tematu badawczego; FP2P_U02 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

EK16 
jest w stanie opracować koncepcję jego rozwinięcia w postaci 

konspektu; 
FP2P_U02 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

EK17 potrafi zaplanować przebieg swego przedsięwzięcia naukowego; FP2P_U06 
H2P_U03 

H2P_U08 

EK18 
umie gromadzić literaturę przedmiotowa oraz oceniać jej wartość  

i przydatność w kontekście własnego przedsięwzięcia naukowego; 
FP2P_U02 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

EK19 
potrafi wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę w zakresie 

metodologii badań naukowych pod kątem własnych potrzeb; 
FP2P_U04 

H2P_U02 

H2P_U05 

EK20 

potrafi realizować takie operacje jak: analiza, interpretacja, 

uogólnianie, wnioskowanie, przekładanie wyników  własnych badań na 

konkretne rozwiązania praktyczne; 
FP2P_U01 H2P_U01 

EK21 

umie ze sporządzonego wcześniej konspektu  korzystać w pracy nad 

przygotowaniem rozprawy magisterskiej jako z tekstu służebnego  

i roboczego; 
FP2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U09 

EK22 
potrafi samodzielnie napisać tekst naukowy spełniający warunek 

poprawności metodologicznej, przekładalności na dydaktykę szkolną; 
FP2P_U18 

H2P_U07 

H2P_U10 
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H2P_U12 

H2P_U13 

EK23 zna i potrafi zastosować zasady opracowania edytorskiego tekstów; FP2P_U19 
H2P_U09 

H2P_U12 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK24 
jest przekonany o konieczności doskonalenia swej kompetencji  

specjalisty w ciągu swego całego  życia zawodowego; 
FP2P_K01 

H2P_K01 

H2P_K04 

EK25 
śledzi na bieżąco  rozwój wybranej dyscypliny, czytając pojawiające 

się nowe propozycje z literatury przedmiotowej; 
FP2P_K05 

H2P_K02 

H2P_K05 

EK26 
potrafi organizować sobie samokształcenie (zinstytucjonalizowane  

oraz indywidualne); 
FP2P_K03 

H2P_K01 

H2P_K04 

EK27 

jest gotów kontynuować wchodzenie w rolę badacza zjawisk 

edukacyjnych związanych z nauczaniem języka polskiego, a także 

dzielić się swymi doświadczeniami w środowisku polonistycznym za 

pośrednictwem wygłaszanych oraz drukowanych tekstów naukowych 

oraz metodycznych; 

FP2P_K08 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK28 
śledzi i rozumie przemiany edukacyjne, ich społeczne uwarunkowanie 

i jest gotów w nich uczestniczyć; 
FP2P_K09 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK29 

rozumie istotę  dyskursu edukacyjnego i jego znaczenie dla 

powodzenia  w procesach nauczania  

i uczenia się; 
FP2P_K06 H2P_K03 

EK30 

akceptuje  zasadność postulatów partnerstwa  nauczycieli i uczniów, 

mając świadomość, iż sukces dydaktyczny zależy od synergii  

i współpracy  podmiotów uczących się i nauczających,  i w tym 

kontekście  potrafi realizować ów układ, nie zapominając jednocześnie 

o swej roli mistrza,  przewodnika i inspiratora;  

FP2P_K04 

 

 

 
FP2P_K13 

H2P_K02 

 

H2P_K01 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK31 

potrafi kierować pracą różnych zespołów ludzkich działających na 

terenie szkoły (zespoły klasowe, grono nauczycielskie, rada rodziców) 

oraz uczestniczyć w nich  w  sytuacji przewodzenia, współdziałania 

oraz podporządkowania; 

FP2P_K04 

 

FP2P_K09 

H2P_K02 

 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w seminarium 13 

Samodzielne pisanie pracy 26 

Przygotowanie do egzaminu 9 

Suma 48 
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IV. PRZEDMIOTY DO WYBORU 

2.2. seminarium magisterskie Kręgi nowoczesności, kręgi ponowoczesności (s)  

prof. M. Nawrocki  

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

seminarium magisterskie 

Kręgi nowoczesności, kręgi ponowoczesności 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 48 (9+3+10+26) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I i II 

9 Semestr 1, 2,3,4 

10 Typ zajęć seminarium 

11 Liczba godzin 120 (30+30+30+30) 

12 Koordynator dr hab. M. Nawrocki, prof. PWSZ 

13 Prowadzący dr hab. M. Nawrocki, prof. PWSZ 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne ukończone studia I stopnia  
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18 Efekty kształcenia 

Student zna i rozumie rolę refleksji literaturoznawczej w 

kształtowaniu kultury; ma uporządkowaną poszerzoną 

wiedzę szczegółową o literaturze najnowszej i jej 

związkach z literaturą oraz kulturą powszechną; zna 

wielorakie konteksty interpretacyjne i rozumie rolę ich 

wykorzystania w określaniu znaczenia wytworów kultury, 

zwłaszcza dzieła literackiego; zna i rozumie 

zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych 

wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii 

lub szkół w obrębie literaturoznawstwa.  

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem 

różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie 

krytyczne sądy; potrafi samodzielnie gromadzić materiał 

teoretyczny i praktyczny niezbędny do opracowania  

i rozwiązania złożonego problemu badawczego  

z zakresu filologii polskiej, dobrać metody  

i konstruować narzędzia badawcze, dokonać syntezy 

różnych idei i poglądów, a także opracować i 

zaprezentować wyniki swoich badań; potrafi 

przeprowadzić krytyczną analizę  

i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury 

właściwych dla polonistyki i kulturoznawstwa, 

uwzględniając nowe osiągnięcia humanistyki; umie 

merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych 

poglądów oraz poglądów innych autorów, formułować 

wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania; stosuje 

reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej cudzego 

dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, jego 

wprowadzania i oznaczania, pozostając w zgodzie z 

przepisami prawa i zasadami etycznymi.   

Student jest świadomym uczestnikiem kultury, 

systematycznie kształtującym i zaspokajającym własne 

potrzeby kulturalne, interesuje się aktualnymi i nowymi 

zjawiskami w kulturze;  

zna i potrafi zastosować zasady opracowania edytorskiego 

tekstów. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Właściwe dla pracy seminaryjnej, w szczególności: analiza 

i interpretacja tekstu, konwersatorium, prezentacja 

referatów, prezentacja fragmentów rozpraw magisterskich i 

związana z nimi dyskusja. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Ocena merytoryczna wypowiedzi, referatów, podczas 

zajęć; ocena rozprawy magisterskiej. 
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21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną po semestrach 1, 2, 3 i 4. 

Obrona pracy magisterskiej po semestrze 4.  

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Wprowadzenie w literaturę szeroko rozumianej 

nowoczesności i ponowoczesności; przygotowanie 

studenta do napisania rozprawy magisterskiej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Analiza i interpretacja wybranych dzieł literackich 

związanych z tematem seminarium (utwory m.in.: 

Bolesława Leśmiana, Kazimierza Tetmajera, Leopolda 

Staffa, Brunona Schulza, Jarosława Iwaszkiewicza, 

Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa 

Herberta, Mirona Białoszewskiego, Stanisława 

Grochowiaka, Tadeusza Nowaka, Stanisława Barańczaka, 

Jerzego Pilcha, Ryszarda Kapuścińskiego, Andrzeja 

Sapkowskiego i innych); analiza wybranych pozycji 

literatury uzupełniającej; indywidualna opieka nad 

studentem przygotowującym rozprawę magisterską. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa:  

- B. Leśmian, Wybór poezji (wyd. dowolne). 

- L. Staff, Wybór poezji (wyd. dowolne). 

- K. Tetmajer, Wybór poezji (wyd. dowolne). 

- B. Schulz, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod 

klepsydrą (wyd. dowolne). 

- J. Iwaszkiewicz, Wybór poezji (wyd. dowolne). 

- Cz. Miłosz, Wybór poezji (wyd. dowolne). 

- T. Różewicz, Wybór poezji (wyd. dowolne) 

- Z. Herbert, Wybór poezji (wyd. dowolne) 

- M. Białoszewski, Wybór poezji (wyd. dowolne) 

- S. Grochowiak, Wybór poezji (wyd. dowolne). 

- T. Nowak, Wybór poezji (wyd. dowolne). 

- S. Barańczak, Wybór poezji (wyd. dowolne). 

- J. Pilch, Pod Mocnym Aniołem (wyd. dowolne). 

- R. Kapuściński, Cesarz (wyd. dowolne). 

- A. Sapkowski, Pięcioksiąg wiedźmiński (wyd. dowolne). 

- oraz literatura dobrana indywidualnie w zależności od 

tematu rozprawy magisterskiej. 

 

Literatura uzupełniająca: 

- Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, 

Warszawa, 2000. 

- W. Gutowski, Mit – Eros – Sacrum. Sytuacje 

młodopolskie, Bydgoszcz 1999. 

- M. P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. 

Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007. 
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- M. Nawrocki, Okrucieństwo i czułość. Szkice o poezji 

polskiej XX i XXI wieku, Tarnów 2010. 

- Nowoczesność jako doświadczenie, pod red. R. Nycza, A. 

Zeidler-Janiszewskiej, Kraków 2006. 

- R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena 

historycznoliterackie, Wrocław 2002. 

- R. Nycz, Tekstowy świat. Postrukturalizm a wiedza o 

literaturze, wyd. II, Kraków 2000. 

- Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, pod 

red. R. Nycza, Kraków 1998. 

- M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w 

poezji Młodej Polski, wyd. III popr., Kraków 2001. 

- M. Stala, Pejzaż człowieka, Kraków 1994. 

- Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. 

Nycza, Kraków 1998.  

- Postmodernizm. Teksty polskich autorów, pod red. M. A. 

Potockiej, Kraków 2003. 

- Ch. Taylor, Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości 

nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński, oprac. T. Gadacz, 

wstępem poprz. A. Bielik-Robson, Warszawa  2001. 

- oraz literatura dobrana indywidualnie w zależności od 

tematu rozprawy magisterskiej. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 zna i rozumie rolę refleksji literaturoznawczej w kształtowaniu kultury;  FP2P_W01 H2P_W01 
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EK2 
ma uporządkowaną poszerzoną wiedzę szczegółową o literaturze 

najnowszej i jej związkach z literaturą oraz kulturą powszechną; 
FP2P_W04 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK3 

zna wielorakie konteksty interpretacyjne i rozumie rolę ich 

wykorzystania w określaniu znaczenia wytworów kultury, zwłaszcza 

dzieła literackiego;  
FP2P_W05 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK4 

zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych 

wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół w 

obrębie literaturoznawstwa; 
FP2P_W03 

H2P_W01 

H2P_W03 

H2P_W04 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK5 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 

podstawie krytyczne sądy;  
FP2P_U01 H2P_U01 

EK6 

potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny  

i praktyczny niezbędny do opracowania  

i rozwiązania złożonego problemu badawczego  

z zakresu filologii polskiej, dobrać metody  

i konstruować narzędzia badawcze, dokonać syntezy różnych idei  

i poglądów, a także opracować i zaprezentować wyniki swoich badań;  

FP2P_U02 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

EK7 

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę  

i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla 

polonistyki i kulturoznawstwa, uwzględniając nowe osiągnięcia 

humanistyki;  

FP2P_U03 
H2P_U04 

H2P_U09 

EK8 

umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych 

poglądów oraz poglądów innych autorów, formułować wnioski oraz 

tworzyć syntetyczne podsumowania;  
FP2P_U14 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK9 

stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej cudzego 

dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, jego wprowadzania i 

oznaczania, pozostając w zgodzie z przepisami prawa i zasadami 

etycznymi; 

FP2P_U18 

H2P_U07 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK10 zna i potrafi zastosować zasady opracowania edytorskiego tekstów 
FP2P_U19 

FP2P_U20 

H2P_U09 

H2P_U12 

 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U07 

H2P_U11 

H2P_U12 

H2P_U13 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK11 

jest świadomym uczestnikiem kultury, systematycznie kształtującym  

i zaspokajającym własne potrzeby kulturalne, interesuje się aktualnymi 

i nowymi zjawiskami w kulturze; 
FP2P_K14 

H2P_K03 

H2P_K06 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 
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Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w seminarium 13 

Samodzielne pisanie pracy 26 

Przygotowanie do egzaminu 9 

Suma  48 
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IV. PRZEDMIOTY DO WYBORU 

2.3. seminarium magisterskie Obraz i słowo w komunikacji XX i XXI w. (s)  

prof. J. Okoniowa 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

seminarium magisterskie 

Obraz i słowo w komunikacji XX i XXI w. 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 48 (9+3+10+26) 

7 Rodzaj modułu 
 

8 Rok studiów I i II 

9 Semestr 1, 2, 3, 4 

10 Typ zajęć seminarium  

11 Liczba godzin  120 (30+30+30+30) 

12 Koordynator prof. dr hab. J. Okoniowa 

13 Prowadzący prof. dr hab. J. Okoniowa 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych 
 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne wymagane podstawowe wiadomości ze Wstępu do 

językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem 
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znakowego charakteru języka, podstawowe wiadomości z 

komunikacji, podstawowe wiadomości ze praktycznej 

stylistyki, umiejętność analizy utworu literackiego   

18 Efekty kształcenia 

Studenci poszerzają swoją wiedzę na temat sposobów  

i środków komunikacji we współczesnym świecie, wpływu 

komunikacji na kształtowanie więzi społecznych. 

Nabywają umiejętności samodzielnej analizy i oceny 

przejawów komunikacji, doskonalą opracowanie 

edytorskie tekstu pracy dyplomowej. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Analiza tekstów z dyskusją, wykład konwersatoryjny, 

prezentacja.  

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Obecność na zajęciach, ocena merytoryczna wypowiedzi 

podczas zajęć (aktywność). Ocena prac cząstkowych i 

referatów, ocena postępów w pisaniu pracy magisterskiej.  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2, 3 i 4.  

Ocenie podlegają: obecność, aktywność, wykonywanie 

prac cząstkowych, postępy w pracy magisterskiej; po 

czwartym semestrze obrona pracy magisterskiej. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Przedmiotem seminarium jest analiza zjawisk, które należą 

do szeroko pojętej komunikacji. Szczególny nacisk kładzie 

się na literaturę i sztukę oraz ich rolę w komunikacji. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Kultura werbalna a kultura audiowizualna. 

2. Słowo i obraz w mediach. Wielokodowość. 

3. Poszukiwania intermedialne. 

4. Komunikacja w reklamie. Słowo i obraz. 

4. Happening. Stosunek do mowy i języka. 

5. Happening a literatura. 

6. Instalacja. 

7. Poezja konkretna a literatura wizualna. Wiersze 

przedmioty. 

8. Elementy językowe w doświadczeniu plastycznym. 

9. Grafika użytkowa 

10. Plakat 

11.Fotografia 

12. Komiks 

13. Film. Adaptacja filmowa. Analiza przekładalności 

intersemiotycznej. 

14. Związki literatury i filmu 

15. Teatr: Kantor, Grotowski. 

16. Komunikacja bez słów. Mowa ciała. 
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24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura (podział na podstawową i uzupełniającą w 

zależności od tematu prac magisterskich): 

Almanach antropologiczny 3. Słowo/obraz, Warszawa 

2010. 

J. Antas, Gesty obrazy pojęć i schematy myśli, [w:] 

Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, 

Kraków 2006, s. 181-212. 

R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. 

Trznadel, Warszawa 1996. 

D. Danek, Dzieło literackie jako książka, Warszawa 1980. 

U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w 

poetykach współczesnych, Warszawa 1994. 

T. Goban-Klas, Powstanie i rozwój mediów. Od malowideł 

naskalnych do multimediów, Kraków 2001. 

M. Hopfinger, Adaptacje filmowe utworów literackich. 

Problemy teorii i interpretacji, Wrocław 1974.  

taż, Kultura współczesna – audiowizualność, Warszawa 

1985.  

taż, W laboratorium sztuki XX w. O roli słowa i obrazu, 

Warszawa 1993.  

taż, Literatura i media po 1989 roku, Warszawa 2010. 

A. Jackiewicz, Kino metaforyczne i metonimiczne w 

świetle[w:] Antropologia filmu, Kraków 1975. 

R. Jakobson, Upadek filmu? [w]: Estetyka i film, red. A. 

Helman, Warszawa 1972. 

Z. Kloch, Słowa i obrazy. Kilka uwag o związkach i 

zależnościach, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4. 

H. Książek-Konicka, Język filmu jako język artystyczny 

[w:] Problemy semiotyczne filmu, red. A. Helman i E. 

Wilk, Katowice 1980, s. 52-69. 

G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. 

P. Krzeszowski, Warszawa 1988. 

J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. 

Tanalska, Warszawa 1984. 

K. Pleśniarowicz, Przestrzenie deziluzji, Kraków 1996. 

M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i 

sztuk plastycznych, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981. 

R. K. Przybylski, Słowo i obraz w komiksie [w:] 

Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska i 

J. Sławiński, Wrocław 1980. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 
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26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 
poszerza swoją wiedzę na temat sposobów i środków komunikacji we 

współczesnym świecie; 
FP2P_W12 

H2P_W04 

H2P_W05 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK2 
nabywa umiejętności samodzielnej analizy i oceny przejawów 

komunikacji; 
FP2P_U01 H2P_U01 

EK3 doskonali opracowanie edytorskie tekstu pracy dyplomowej; 

FP2P_U19 

 

 

 

 

 
FP2P_U20 

H2P_U09 

H2P_U12 

 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U07 

H2P_U11 

H2P_U12 

H2P_U13 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK4 
ma świadomość wpływu komunikacji na kształtowanie więzi 

społecznych; 
FP2P_K12 

H2P_K02 

H2P_K05 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w seminarium 13 

Samodzielne pisanie pracy 26 

Przygotowanie do egzaminu 9 

Suma 48 
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IV. PRZEDMIOTY DO WYBORU 

2.4. seminarium magisterskie (s) prof. T. Wilkoń 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
seminarium magisterskie 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 48 (9+3+10+26) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I i II 

9 Semestr 1, 2, 3, 4 

10 Typ zajęć seminarium  

11 Liczba godzin 120 (30+30+30+30) 

12 Koordynator dr hab. T. Wilkoń, prof. PWSZ 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne ukończone studia licencjackie 

18 Efekty kształcenia Student: 
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- ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zakresie, 

miejscu i znaczeniu studiów polonistycznych w obszarze 

nauk humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej 

i metodologicznej 

- zna i rozumie rolę refleksji literaturoznawczej 

i językoznawczej w kształtowaniu kultury, rozumie rolę, 

miejsce oraz znaczenie seminarium magisterskiego w 

kształceniu kierunkowym 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz 

konieczność zarządzania zasobami własności 

intelektualnej 

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 

oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy 

- potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny 

i praktyczny niezbędny do opracowania i rozwiązania 

złożonego problemu badawczego z zakresu filologii 

polskiej, dobrać metody i konstruować narzędzia 

badawcze, dokonać syntezy różnych idei i poglądów, a 

także opracować i zaprezentować wyniki swoich badań 

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać 

umiejętności badawcze 

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 

różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla 

polonistyki i kulturoznawstwa 

- umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem 

własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, 

formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne 

podsumowania 

- stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy 

własnej cudzego dorobku naukowego, artystycznego i 

twórczego, jego wprowadzania i oznaczania, pozostając w 

zgodzie z przepisami prawa i zasadami etycznymi; 

- zna i potrafi zastosować zasady opracowania 

edytorskiego tekstów. 

- potrafi właściwie określić własne oczekiwania 

edukacyjne w związku z pracą zawodową i rolami 

społecznymi 

- potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące 

realizacji zamierzonych celów 

- efektywnie organizuje własny proces uczenia się zgodnie 

z przepisami prawa oraz zasadami etycznymi 

obowiązującymi i akceptowanymi we wspólnocie 

akademickiej, a także współuczestniczy w zewnątrz- i 

wewnątrzgrupowym procesie wymiany wiedzy 
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i umiejętności na takich samych zasadach 

- jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii 

i modyfikacji sposobu działania w świetle dostępnych 

danych i argumentów 

- obserwuje rozwój interesującej go dyscypliny naukowej 

lub jednej z jej dziedzin i posiadaną wiedzę na bieżąco 

uzupełnia literaturą przedmiotową. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza i interpretacja 

tekstów, konsultacje indywidualne, konsultacje 

indywidualne on-line. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Krytyczna lektura kolejnych rozdziałów prac, ich 

omawianie, włączanie do powstających rozpraw korekt 

wypracowanych w dyskusji podczas seminaryjnych 

spotkań. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2, 3 i 4.  

Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie studenta w 

seminarium: w semestrze 1 – przygotowanie konspektu 

pracy magisterskiej wraz z bibliografią przedmiotową i 

opracowanie rozdziału teoretycznego, w dalszych 

semestrach – pisanie i redagowanie pracy. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Powtórzenie i uzupełnienie wiedzy na temat metod 

badawczych funkcjonujących w zakresie filologii w 

odniesieniu do wybranych przez seminarzystów tematów 

prac magisterskich. Praca nad precyzją języka oraz 

adekwatnością wypowiedzi pisemnej do wyników 

uzyskanych na drodze analiz historycznoliterackich. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Proces badawczy, wyznaczniki metody naukowej. 

Metodologia i metody badawcze. 

Typologia gatunków piśmiennictwa naukowego 

(monografia, zarys monograficzny, studium, studia, 

rozprawa, artykuł, referat, przyczynek, komunikat, 

recenzja, stan badań). 

Pisemne opracowanie wyników badań. Cechy pisarstwa 

naukowego. Aparat naukowy i opracowanie edytorskie 

tekstu naukowego. Język i styl wypowiedzi naukowej. 

Przygotowanie rozprawy magisterskiej – etapy 

postępowania badawczego. Opracowanie materiału. 

Struktura pracy – podział na rozdziały. 

Normy określające kompozycję wydawniczą oraz wymogi 

przygotowania maszynopisu. 

Znaki korektorskie. Adiustacja tekstu. 
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Główne czasopisma naukowe i wydawnictwa ciągłe z 

dziedziny nauk humanistycznych. 

Aktualne problemy teoretyczne i metodologiczne 

współczesnej humanistyki. 

Przygotowanie i krytyka planów pracy, złożonej koncepcji 

badań i narzędzi badawczych dla poszczególnych tematów 

prac magisterskich. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007. 

G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę 

dyplomową lub doktorską, Kraków 2001. 

J. Kaczorowski, Elementy zarysu dziejów metodologii 

badań  literackich, Warszawa 2006.  

R. Kozłowski, Praktyczny sposób pisania prac 

dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego  

i  Internetu, Warszawa 2009. 

M. Ozorowski, Przewodnik dla piszących pracę naukową, 

Warszawa 2006. 

M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską?, Kraków 

2008. 

T. Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, 

Warszawa 2007. 

 

Literatura uzupełniająca: 

Leksykon polskich pisarzy współczesnych, t. 1 i 2, 

Warszawa 1995. 

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, 

t. 1 i 2, Warszawa 2000. 

D. Nosowska, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 

2004. 

Do wyboru: omówienia krytyczne poświęcone 

poszczególnym zagadnieniom literatury XX i XXI wieku. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 
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28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zakresie, miejscu  

i znaczeniu studiów polonistycznych w obszarze nauk 

humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej  

i metodologicznej; 

FP2P_W01 H2P_W01 

EK2 

zna i rozumie rolę refleksji literaturoznawczej i językoznawczej  

w kształtowaniu kultury, rozumie rolę, miejsce oraz znaczenie 

seminarium magisterskiego w kształceniu kierunkowym; 
FP2P_W05 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK3 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność 

zarządzania zasobami własności intelektualnej; 
FP2P_W18 H2P_W10 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK4 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 

podstawie krytyczne sądy; 
FP2P_U01 H2P_U01 

EK5 

potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny i praktyczny 

niezbędny do opracowania i rozwiązania złożonego problemu 

badawczego z zakresu filologii polskiej, dobrać metody i konstruować 

narzędzia badawcze, dokonać syntezy różnych idei i poglądów, a także 

opracować i zaprezentować wyniki swoich badań; 

FP2P_U02 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

EK6 
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności 

badawcze; 
FP2P_U04 

H2P_U02 

H2P_U05 

EK7 

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych 

rodzajów wytworów kultury właściwych dla polonistyki 

i kulturoznawstwa; 
FP2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U09 

EK8 

umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych 

poglądów oraz poglądów innych autorów, formułować wnioski oraz 

tworzyć syntetyczne podsumowania; 
FP2P_U14 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK9 

stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej cudzego 

dorobku naukowego, artystycznego i twórczego, jego wprowadzania i 

oznaczania, pozostając w zgodzie z przepisami prawa i zasadami 

etycznymi; 

FP2P_U18 

H2P_U07 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK10 zna i potrafi zastosować zasady opracowania edytorskiego tekstów; 
FP2P_U19 

FP2P_U20 

H2P_U09 

H2P_U12 

 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U07 

H2P_U11 

H2P_U12 

H2P_U13 
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Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK11 
potrafi właściwie określić własne oczekiwania edukacyjne w związku z 

pracą zawodową i rolami społecznymi; 
FP2P_K02 

H2P_K01 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK12 
potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące realizacji 

zamierzonych celów; 
FP2P_K06 H2P_K03 

EK13 

efektywnie organizuje własny proces uczenia się zgodnie z przepisami 

prawa oraz zasadami etycznymi obowiązującymi i akceptowanymi we 

wspólnocie akademickiej, a także współuczestniczy w zewnątrz- i 

wewnątrzgrupowym procesie wymiany wiedzy i umiejętności na takich 

samych zasadach; 

FP2P_K08 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK14 
jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii i modyfikacji 

sposobu działania w świetle dostępnych danych i argumentów; 
FP2P_K13 

H2P_K01 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK15 

obserwuje rozwój interesującej go dyscypliny naukowej lub jednej z jej 

dziedzin i posiadaną wiedzę na bieżąco uzupełnia literaturą 

przedmiotową; 
FP2P_K14 

H2P_K03 

H2P_K06 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS  

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w seminarium 13 

Samodzielne pisanie pracy 26 

Przygotowanie do egzaminu 9 

Suma  48 
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IV. PRZEDMIOTY DO WYBORU 

2.5. seminarium magisterskie (s) prof. B. Dunaj 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
seminarium magisterskie 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 48 (9+3+10+26) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I i II 

9 Semestr 1, 2, 3, 4 

10 Typ zajęć seminarium  

11 Liczba godzin 120 (30+30+30+30) 

12 Koordynator prof. dr hab. B. Dunaj 

13 Prowadzący prof. dr hab. B. Dunaj 

14 Język wykładowy polski  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
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18 Efekty kształcenia 

Student: zna na poziomie rozszerzonym terminologię z 

zakresu językoznawstwa; ma uporządkowaną, pogłębioną 

wiedzę o współczesnym języku polskim oraz o jego 

tendencjach rozwojowych; ma pogłębioną i rozszerzoną 

wiedzę z zakresu pragmalingwistyki i kultury języka; zna i 

rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji 

różnych zjawisk językowych, właściwe dla wybranych 

tradycji, teorii lub szkól badawczych w obrębie 

językoznawstwa. 

Student: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem 

różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie 

krytyczne sądy; potrafi samodzielnie gromadzić materiał 

teoretyczny i praktyczny niezbędny do opracowania i 

rozwiązania złożonego problemu badawczego z zakresu 

wybranej tematyki językoznawczej, dobrać metody i 

narzędzia badawcze, opracować i zaprezentować wyniki 

swoich badań; umie samodzielnie zdobywać wiedzę, umie 

merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych 

poglądów i poglądów innych autorów, formułować 

wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania; stosuje 

reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej cudzego 

dorobku naukowego, jego wprowadzania i oznaczania, 

pozostając w zgodzie z przepisami prawa i zasadami 

etycznymi; zna i potrafi zastosować zasady opracowania 

edytorskiego tekstów. 

Student: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 

efektywnie organizuje własny proces uczenia się zgodnie z 

przepisami prawa oraz zasadami etycznymi 

obowiązującymi i akceptowanymi we wspólnocie 

akademickiej, a także współuczestniczy w zewnątrz- i 

wewnątrzgrupowym procesie wymiany wiedzy i 

umiejętności na takich samych zasadach. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Dyskusja, analiza tekstów z zakresu językoznawstwa, 

redagowanie i prezentacja tekstu rozprawy magisterskiej, 

konsultacje indywidualne. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Ocena merytoryczna wypowiedzi studenta podczas zajęć, 

ocena konspektu rozprawy, oceny poszczególnych części 

rozprawy – wymagane do uzyskania zaliczenia. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2, 3, 4. 

Warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach, 

opracowanie w semestrze 1. konspektu rozprawy 

magisterskiej; w semestrze 2. jednego rozdziału (lub 
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spójnej i ważnej części rozprawy). 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 
Onomastyka i współczesna leksyka polska 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zostanie uszczegółowiona po sprecyzowaniu przez 

uczestników seminarium tematów prac magisterskich. 

Wśród propozycji tematycznych mogą się znaleźć: 

- tytuły artykułów publikowanych w różnego typu 

czasopismach, 

- nazwy zespołów muzycznych, 

- nazwy małopolskich biur, firm, salonów, siłowni, 

- antroponimy wybranych miejscowości itp. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Odpowiednia do każdego tematu pracy magisterskiej. 

Literatura uzupełniająca: 

Dunaj B., Teoretyczne problemy onomastyki sportowej. 

Sposoby identyfikacji klubów, [w] Nowe nazwy własne. 

Nowe tendencje badawcze, pod. red. A. Cieślikowej, B. 

Czopek-Kopciuch i K. Skowronek, Kraków 2008, Wyd. 

Pandit, s. 489-494.  

Malec M., Onomastyka polska a nowe kierunki 

językoznawcze. Materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji 

Onomastycznej, 15-17 czerwca 1998 Bydgoszcz-

Pieczyska, Wydawnictwo WSP w Bydgoszczy 2000. 

„Poradnik Językowy” nr 1/2012. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 
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Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 
zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu 

językoznawstwa;  
FP2P_W02 

H2P_W02 

H2P_W03 

EK2 
ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym języku 

polskim oraz o jego tendencjach rozwojowych;  
FP2P_W08 

H2P_W02 

H2P_W03 

EK3 
ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu pragmalingwistyki  

i kultury języka;  
FP2P_W09 

H2P_W02 

H2P_W03 

EK4 

zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych 

zjawisk językowych, właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkól 

badawczych w obrębie językoznawstwa; 
FP2P_W10 H2P_W07 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK5 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 

podstawie krytyczne sądy;  
FP2P_U01 H2P_U01 

EK6 

potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny i praktyczny 

niezbędny do opracowania i rozwiązania złożonego problemu 

badawczego z zakresu wybranej tematyki językoznawczej, dobrać 

metody i narzędzia badawcze, opracować i zaprezentować wyniki 

swoich badań;   

FP2P_U02 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

EK7 

umie samodzielnie zdobywać wiedzę, umie merytorycznie 

argumentować z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów 

innych autorów, formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne 

podsumowania;  

FP2P_U14 

 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK8 

stosuje reguły wykorzystania w oryginalnej pracy własnej cudzego 

dorobku naukowego, jego wprowadzania i oznaczania, pozostając w 

zgodzie z przepisami prawa i zasadami etycznymi;  
FP2P_U18 

H2P_U07 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK9 zna i potrafi zastosować zasady opracowania edytorskiego tekstów; 

FP2P_U19 

 
FP2P_U20 

H2P_U09 

H2P_U12 

 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U07 

H2P_U11 

H2P_U12 

H2P_U13 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK10 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;  FP2P_K01 
H2P_K01 

H2P_K04 

EK11 

efektywnie organizuje własny proces uczenia się zgodnie z przepisami 

prawa oraz zasadami etycznymi obowiązującymi i akceptowanymi we 

wspólnocie akademickiej, a także współuczestniczy w zewnątrz-  

i wewnątrzgrupowym procesie wymiany wiedzy i umiejętności na 

takich samych zasadach.; 

FP2P_K08 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 
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Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w seminarium 13 

Samodzielne pisanie pracy 26 

Przygotowanie do egzaminu 9 

Suma 48 
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IV. PRZEDMIOTY DO WYBORU 

3.1. opcja językoznawcza Główne koncepcje badań składniowych (ć)  

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1  Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2  Kierunek studiów – profil 
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/  

przedmiotu 

opcja językoznawcza: Główne koncepcje badań 

składniowych 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć opcja 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator prof. dr hab. B. Dunaj 

13 Prowadzący prof. dr hab. B. Dunaj 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
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17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Zapoznanie się z różnymi metodologiami opisu 

syntaktycznego i na tym tle umiejętność oceny i interpretacji 

składni tradycyjnej (szkolnej). Poprawne używanie 

rodzimego języka. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład, analiza tekstów, dyskusja. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 
Odpytywanie i prace pisemne. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną po semestrze 3.  

Pisemne kolokwium zaliczeniowe. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Przedstawienie najważniejszych teorii składniowych, 

ewolucji metod i opisu struktury syntaktycznej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Cel opisu składniowego.  

2. Składnia tradycyjna.  

3. Składnia strukturalna i jej założenia.  

4. Przedstawiciele tego kierunku i jego zróżnicowanie.  

5. Składnia formalna.  

6. Założenia opisu dystrybucyjnego.  

7. Założenia gramatyki transformacyjno-generatywnej.  

8. Składnia semantyczna różne kierunki.  

9. Składnia szkolna i jej założenia.  

10. Składnia szkolna na tle nowszych teorii składniowych. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 

1996.  

A. M. Lewicki (red.), Problemy składni polskiej. Studia - 

dyskusje - polemiki z lat 1945-1970, Warszawa 1971. 

K. Polański, Gramatyka generatywna a metoda 

transformacyjna, Biuletyn PTJ 24, 1966, s. 109-122. 

 

Literatura uzupełniająca: 

I. Bobrowski, Składniowy model polszczyzny, Kraków 2005. 

M. Grochowski, Główne kierunki badań syntaktycznych w 

Polsce w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku 

(w:) Językoznawstwo w Polsce. Kierunki i perspektywy 

rozwoju, pod red. M. Grochowskiego, Warszawa 2012, s. 

139-155. 

S. Jodłowski, Podstawy polskiej składni, Warszawa 1976. 

S. Karolak, Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa 1972. 
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Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa 1953. 

J. Podracki, Składnia polska. Książka dla nauczycieli, 

studentów i uczniów, Warszawa 1997.   

Z. Saloni, M.  Świdziński, Składnia współczesnego języka 

polskiego, Warszawa 1981. 

Z. Topolińska (red.), Gramatyka współczesnego języka 

polskiego. Składnia, Warszawa 1984. 

H. Wróbel, Gramatyka języka polskiego, Kraków 2001. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
 

 
Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 zapoznanie się z różnymi metodologiami opisu syntaktycznego; FP2P_W10 H2P_U07 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK2 umiejętność oceny i interpretacji składni tradycyjnej (szkolnej); FP2P_U03 
H2P_U04 

H2P_U09 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK3 poprawne używanie rodzimego języka; FP2P_K10 H2P_K05 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS  

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma  2 
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IV. PRZEDMIOTY DO WYBORU 

3.2. opcja językoznawcza Język wystąpień publicznych jako obraz współczesnego języka 

polskiego (ć) 
 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

opcja językoznawcza Język wystąpień publicznych jako 

obraz współczesnego języka polskiego 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów  II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 godzin 

12 Koordynator dr E. Kwinta 

13 Prowadzący dr E. Kwinta 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne brak 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

98 

 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

- zna i rozumie procesy rozwojowe języka polskiego  

od początku jego historii po współczesność; 

- umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem 

poglądów innych autorów oraz formułować wnioski; 

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 

umiejętności zawodowe w sposób zorientowany na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej; 

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 

narodowego i światowego dziedzictwa kulturowego w 

różnorodnych jego przejawach; 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład informujący, wykład konwersatoryjny, analiza 

przykładów, dyskusja, konsultacje indywidualne. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 
Referaty ustne, obecność na zajęciach i udział w dyskusji. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 3.  

Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie studenta w 

ćwiczeniach oraz aktywny udział w zajęciach. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Język wystąpień publicznych jako obraz współczesnego 

języka polskiego; najnowsze tendencje. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Językowe tworzenie świata: 

- szkoły językoznawcze i językoznawcy podejmujący 

zagadnienia polszczyzny w komunikowaniu publicznym; 

- perswazja – manipulacja – kłamstwo – przemilczenie; 

- metafora w życiu publicznym (ramy w umyśle); 

- retoryczna analiza tekstu; 

- współczesne tendencje językowe (min. norma a uzus); 

- słowa sztandarowe, słowa modne w polskim 

społeczeństwie; 

- wielość odmian stylowych i gatunkowych języka 

publicznego. 

Istnieje możliwość zmiany tematów (problematyki) 

poszczególnych ćwiczeń ze względu na zainteresowania 

studentów. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura uzupełniająca: 

S. Barańczak, Słowo-perswazja-kultura masowa, 

„Twórczość”, 1975, z. 7, s. 46-57. 

J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa 2000. 

J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, red., Zmiany w 

publicznych zwyczajach językowych, Warszawa 2001. 
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W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, red. 

Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, Warszawa 

1999. 

G. Lakoff, Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuje politykę, 

Warszawa 2011. 

K. Ożóg, Język w służbie polityki, Rzeszów 2004. 

W. Pisarek, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, 

Kraków 2002. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 
zna i rozumie procesy rozwojowe języka polskiego 

od początku jego historii po współczesność; 
F2P2_W08 

H2P_W02 

H2P_W03 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK2 
umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów 

innych autorów oraz formułować wnioski; 
F2P2_U14 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK3 

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 

zawodowe w sposób zorientowany na zastosowania praktyczne w 

kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej; 
F2P2_U04 

H2P_U02 

H2P_U05 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK4 

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego  

i światowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego 

przejawach; 
F2P2_K10 H2P_K05 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 
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Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma 2 
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IV. PRZEDMIOTY DO WYBORU 

3.3. opcja językoznawcza Teoria języka artystycznego (ć) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
opcja językoznawcza: Teoria języka artystycznego 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30  

12 Koordynator prof. dr hab. A. Wilkoń 

13 Prowadzący prof. dr hab. A. Wilkoń 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
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17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

– ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 

narodowego i światowego dziedzictwa kulturowego w 

różnorodnych jego przejawach; 

– zna i rozumie procesy rozwojowe języka polskiego od 

początku jego historii po współczesność; 

– umie merytorycznie argumentować  

z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz 

formułować wnioski; 

– umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 

umiejętności zawodowe w sposób zorientowany na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład informujący, wykład konwersatoryjny, dyskusja, 

konsultacje indywidualne. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 
Referaty ustne, obecność na zajęciach i udział w dyskusji. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 3.  

Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie studenta w 

wykładach oraz aktywny udział w zajęciach. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Język poetycki jako obraz innych odmian językowych, w 

tym potocznych, problematyka stylizacji, rodzaje 

stylizacji. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Jakobsonowska teoria języka: 

- teoria poezji, inne szkoły językoznawcze  

i teoretycznoliterackie podejmujące zagadnienia języka 

poetyckiego; 

- neologiczny i archaiczny charakter języka poetyckiego; 

- dążenie do wieloznaczności i jednoznaczności 

poetyckiego przekazu; 

- nadmiar organizacji języka poetyckiego  

a współczesne tendencje poetyckie (ecriture automatique, 

chaos, otwartość tekstu); 

- język poetycki jako obraz innych odmian językowych, w 

tym potocznych, problematyka stylizacji, rodzaje 

stylizacji; 

- wielość odmian stylowych i gatunkowych języka 

poetyckiego. 
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24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

A. Wilkoń, Język artystyczny. Studia i szkice, Katowice 

1999. 

R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, 

„Pamiętnik literacki” 1961, z. 2. 

M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia 

języka, Wrocław 1971.  

H. Markiewicz, Jeszcze o teorii języka poetyckiego, w: 

tegoż, Przekroje i zbliżenia, Warszawa 1967. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 
zna i rozumie procesy rozwojowe języka polskiego od początku jego 

historii po współczesność; 

FP2P_W06 

FP2P_W08 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

 

H2P_W02 

H2P_W03 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK2 
umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów 

innych autorów oraz formułować wnioski; 
FP2P_U14 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK3 

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 

zawodowe w sposób zorientowany na zastosowania praktyczne w 

kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej; 
FP2P_U04 

H2P_U02 

H2P_U05 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  
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EK4 

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego  

i światowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego 

przejawach; 
FP2P_K10 H2P_K05 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma  2 
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IV. PRZEDMIOTY DO WYBORU 

3.4. opcja literaturoznawcza Poetyckie artykulacje kobiecości. O liryce poetek polskich 

dwudziestego wieku (ć) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

opcja literaturoznawcza Poetyckie artykulacje kobiecości. 

O liryce poetek polskich dwudziestego wieku  

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30  

12 Koordynator dr A. Mocyk 

13 Prowadzący dr A. Mocyk 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na  
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innym kierunku 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

- wyjaśnia wybrane tezy związane z tematyką 

 i problematyką opcji na przykładach wziętych z 

twórczości autorek zaproponowanych do lektury; 

- analizuje i interpretuje teksty literackie w 

zróżnicowanych kontekstach; 

- formułuje wnioski i syntetyczne podsumowania na 

podstawie dostępnych danych i przesłanek;  

- uzasadnia stawiane tezy i wyrażane opinie za pomocą 

merytorycznych argumentów; 

- świadomie i z szacunkiem dla odmienności podchodzi do 

kwestii kształtowania tożsamości zbiorowej  

i indywidualnej; 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Praca z tekstem, ćwiczenia lekturowe, pisemne, myślowe, 

dyskusja, elementy wykładu konwersatoryjnego, 

konsultacje. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć  

i aktywność), w tym – ocena wypowiedzi ustnych i zadań 

cząstkowych. Wykazanie się rozumieniem omawianych 

zagadnień oraz pogłębionymi umiejętnościami 

analizowania i interpretowania tekstów literackich.  

Kryteria zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej 

przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 3.  

Warunki zaliczenia: aktywność na zajęciach, udział w 

dyskusji na podstawie przeczytanych tekstów. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Przypomnienie i interpretacja (reinterpretacja) wybranych 

utworów poetek polskich; refleksja nad stereotypami płci 

w tekstach literackich i literaturoznawstwie; rozpoznanie 

„kobiecej” linii w poezji polskiej XX wieku. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Poszukiwanie podmiotu. 

Pisanie ciałem. 

Kobiece azyle i żywioły. 

Epifanie i ekstazy. 

Trauma i pamięć.  

Kobiece toposy. 
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Kobiecość jako konwencja literacka. 

Tematyka opcji może podlegać uszczegółowieniu ze 

względu na zainteresowania uczestników zajęć (np. w 

związku z przygotowywanymi pracami magisterskimi). 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Wybory wierszy: M. Konopnickiej, K. Zawistowskiej, M. 

Kulikowskiej, M. Komornickiej, B. Ostrowskiej, M. 

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, A. Świrszczyńskiej, J. 

Hartwig, W. Szymborskiej, U. Kozioł, K. Miłobędzkiej, H. 

Poświatowskiej, E. Lipskiej, U. Benki, A. Janko, M. B. 

Kielar, I. Iwasiów. 

 

1. S. Balbus, Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie 

Szymborskiej (wyd. dowolne). 

2. G. Borkowska, Metafora drożdży. Co to jest 

literatura/poezja kobieca, [w:] Ciało i tekst. Feminizm w 

literaturoznawstwie – antologia szkiców, pod red. A. 

Nasiłowskiej (wyd. dowolne) lub „Teksty Drugie” 1995, 

nr 3/4, s. 31-44. 

3. G. Borkowska, Nierozważna i nieromantyczna. O 

Halinie Poświatowskiej, Kraków 2001. 

4. G. Borkowska, M. Czermińska, U. Phillips, Pisarki 

polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik, 

Gdańsk 2000. 

5. Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – 

antologia szkiców, pod red. A. Nasiłowskiej (wyd. 

dowolne). 

6. Cielesność w polskiej poezji najnowszej, pod red. T. 

Cieślaka i K. Pietrych, Łódź 2010 (wybór). 

7. J. Hurnik, Kobieta wobec świata. Oblicza polskiej 

współczesnej poezji kobiecej, Częstochowa 2003. 

8. Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki 

poetyckie lat 1945-1989, red. A. Kałuża, A. Świeściak, 

Kraków 2011 (wybór). 

9. A. Legeżyńska, Od kochanki do psalmistki... Sylwetki, 

tematy i konwencje liryki kobiecej, Poznań 2009. 

10. C. Miłosz, Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie 

Świrszczyńskiej (wyd. dowolne). 

11. I. Misiak, Zmysł czytania, Rzeszów 2003 (wybór). 

A. Nasiłowska, Tożsamość kobieca w poezji polskiej XX 

wieku. 

Zakres lektur może zostać poszerzony ze względu na 

zainteresowania uczestników zajęć (np. w związku z 

przygotowywanymi pracami magisterskimi). 
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25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

wyjaśnia wybrane tezy związane z tematyką i problematyką opcji na 

przykładach wziętych z twórczości autorek zaproponowanych do 

lektury; 
FP2P_W05 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK2 analizuje i interpretuje teksty literackie w zróżnicowanych kontekstach; FP2P_U01 H2P_U01 

EK3 
formułuje wnioski i syntetyczne podsumowania na podstawie 

dostępnych danych i przesłanek; 
FP2P_U14 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK4 
uzasadnia stawiane tezy i wyrażane opinie za pomocą merytorycznych 

argumentów; 
FP2P_U14 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK5 
świadomie i z szacunkiem dla odmienności podchodzi do kwestii 

kształtowania tożsamości zbiorowej i indywidualnej; 
FP2P_K11 

H2P_K02 

H2P_K05 

H2P_K06 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 
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Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma  2 
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IV. PRZEDMIOTY DO WYBORU 

3.5. opcja literaturoznawcza Podróże literackie (ć) 

 
 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
opcja literaturoznawcza: Podróże literackie 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30  

12 Koordynator dr hab. T. Wilkoń, prof. PWSZ 

13 Prowadzący dr hab. T. Wilkoń, prof. PWSZ 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

111 

 

17 Wymagania wstępne 

Student powinien znać zagadnienia z literatury, teorii 

literatury i poetyki na poziomie studiów pierwszego 

stopnia. 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

– ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze 

polskiej w ujęciu historycznym, w jej związkach z 

literaturą i kulturą powszechną, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej; 

– zna zróżnicowane konteksty interpretacyjne, a także 

rozumie rolę ich wykorzystania w określaniu znaczenia 

wytworów kultury, zwłaszcza dzieła literackiego; 

– wykazuje postawę szacunku dla odmienności 

światopoglądowej i kulturowej; 

– potrafi wskazać i wykorzystać dostępne media do 

popularyzowania kultury języka i kultury czytelniczej; 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład informacyjny, konwersatoryjny, problemowy, 

metoda projektów, konsultacje indywidualne, konsultacje 

indywidalne on-line. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Ocena referatów ustnych, prezentacji audiowizualnych, 

obowiązkowa obecność na zajęciach. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 3.  

Ocena na podstawie aktywności podczas zajęć, 

wygłoszonego referatu lub prezentacji audiowizualnej. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Celem kształcenia jest ukazanie motywów podróży jako 

ważnych i atrakcyjnych motywów literatury polskiej oraz 

znaczenia kontaktów kulturalnych polskich twórców z 

literaturą i kulturą innych krajów, w tym Włoch. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Podróż jako jeden z najstarszych motywów literatury 

światowej: 

„Odyseja” Homera; motywy podróży w literaturze 

europejskiej średniowiecza, w dobie renesansu  

i baroku, w literaturze oświecenia i romantyzmu. 

Podróż jako gatunek literacki, rozwijany w literaturze 

polskiej w XVII i XVIII wieku; kształtowanie się różnych 

odmian tego gatunku w poezji i prozie romantyzmu. 

Podróż w literaturze okresu Młodej Polski (1890-1914). 

Motywy podróży w literaturze międzywojennej i po II 

wojnie światowej w Polsce. 

Rodzaje podróży jako motywu literackiego: podróż po 
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staropolsku (XVI – XVII wiek), erudycyjna podróż w 

dobie oświecenia. 

Motywy podróży poetyckiej w okresie romantyzmu; 

romantyczny model poety – podróżnika i poety – 

wygnańca. 

Motywy włoskie w poezji J. Słowackiego. 

Mickiewicz, Norwid i inni poeci romantyczni w Neapolu. 

Znaczenie „Sonetów krymskich” A. Mickiewicza jako 

wzorca lirycznej poezji podróżniczej. 

Motywy orientalne w poezji romantyków. 

Poemat „W Szwajcarii” i inne utwory szwajcarskie J. 

Słowackiego. 

Motywy podróży do Ziemi Świętej w poezji romantycznej 

i młodopolskiej. 

Podróżnicze utwory M. Konopnickiej, A. Asnyka, T. 

Lenartowicza. 

Cechy charakterystyczne utworów opiewających Włochy. 

Młodopolski model liryki podróżniczej K. Przerwy-

Tetmajera. 

Młodopolski model liryki podróżniczej L. Staffa. 

Inni poeci młodopolscy we Włoszech w latach 1890-1914 

(S. Wyspiański). 

Podróże w reportażu z końca XIX w. i pocz. XX wieku. 

„Listy z Ameryki” H. Sienkiewicza. 

S. Żeromski a Włochy. 

Motywy podróży w prozie okresu dwudziestolecia. 

Podróże poetyckie Skamandrytów. 

Motywy podróżnicze w poezji M. Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej, K. Iłłakowiczówny i innych poetek 

dwudziestolecia. 

Problematyka podróży w prozie powojennej, motywy 

podróży w głąb dzieciństwa i młodości, w prozie 

wspomnieniowej, związanej z problematyką „małych 

ojczyzn”.  

Podróż „w głąb siebie”, poszukiwanie Arkadii. 

Problematyka genius loci i jej realizacje artystyczne. 

Mitologia Kresów i znaczenie literatury kresowej w prozie 

i poezji po 1945 roku. 

„Podróż” Dygata. 

Motywy włoskie w poezji T. Różewicza. 

Odkrywanie Europy w twórczości poetyckiej 

i prozie Z. Herberta, Cz. Miłosza, T. Różewicza  

i innych twórców XX wieku. 

24 Literatura podstawowa  Literatura podstawowa: 

S. Burkot, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, 
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i uzupełniająca Warszawa 1988. 

H. Dziechcińska, O staropolskich dziennikach podróży, 

Warszawa 1991. 

J. Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch, Warszawa 1980. 

T. Wilkoń, Nimfy oko błękitne. Neapol w poezji polskiej 

XIX i XX 

wieku, Katowice 2006. 

F. Ziejka, Poeci młodopolscy w podróżach do Włoch, [w:] 

Poeci. Misjonarze. Uczeni, Kraków 1998. 

 

Literatura uzupełniająca: 

J. Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch, Warszawa 1980. 

H. Zaworska, Sztuka podróżowania. Poetyckie mity 

podróży w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana 

Przybosia i Tadeusza Różewicza, Kraków 1980. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

  

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze polskiej w ujęciu 

historycznym, w jej związkach z literaturą i kulturą powszechną, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej; 

F2P2_W04 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK2 

zna zróżnicowane konteksty interpretacyjne, a także rozumie rolę ich 

wykorzystania w określaniu znaczenia wytworów kultury, zwłaszcza 

dzieła literackiego; 
F2P2_W05 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  
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EK3 
potrafi wskazać i wykorzystać dostępne media do popularyzowania 

kultury języka i kultury czytelniczej; 
F2P2_U22 

H2P_U01 

H2P_U11 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK4 
wykazuje postawę szacunku dla odmienności światopoglądowej i 

kulturowej; 
F2P2_K12 

H2P_K01 

H2P_K02 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma  2 
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IV. PRZEDMIOTY DO WYBORU 

4.1. wykład monograficzny Etyka słowa (w) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
wykład monograficzny: Etyka słowa 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 4 

10 Typ zajęć wykład 

11 Liczba godzin 30  

12 Koordynator prof. dr hab. Z. Cygal-Krupa 

13 Prowadzący prof. dr hab. Z. Cygal-Krupa 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
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17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu 

pragmalingwistyki i kultury języka;  

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 

oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; 

- dostrzega etyczny wymiar komunikacji językowej. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład, konwersacja, referaty, prace pisemne i ustne. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Metody sprawdzania: a/ przygotowanie i samodzielne 

zreferowanie jednej pozycji z załączonej literatury z 

własną egzemplifikacją; b/ wystąpienie ustne (5-10 min) 

dotyczące wybranego problemu etyki słowa i zarazem 

określonej dziedziny (pracy zawodowej czy zainteresowań 

studenta). 

Kryteria oceny: kryteria oceny zgodne z Kryteriami 

oceniania wypowiedzi ustnej, studia II stopnia 

obowiązującymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 2. 

Warunki zaliczenia: ocena wypowiedzi studenta (1. 

zreferowanie jednej pozycji z załączonej literatury z 

własną egzemplifikacją;  2. wystąpienie ustne (5-10 min) 

dotyczące wybranego problemu etyki słowa). 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z szeroko 

zarysowaną problematyką etyki słowa w komunikacji 

językowej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Powstanie i rozwój oraz rozumienie pojęcia „etyka 

słowa”. System języka, kultura języka a etyka słowa w 

obiegu dydaktycznym i społecznym. 

2. Zagrożenia etyki słowa; tzw „mowa nienawiści”, 

wulgaryzacja i agresja języka, m.in. w Internecie i języku 

polityków. 

3. Kanon wartości (godność człowieka, prawo do 

wolności, solidarność i braterstwo) przyjętych  

i uznawanych w społeczności i kulturze mówiących – 

podstawowy warunek etyki mowy i dyskursu.                                                     

4. Językowy obraz wartości i językowy obraz mówienia. 

5. Skodyfikowane zasady językowego współdziałania: 

a) sfera interakcyjna;  



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

117 

 

b) poznawcza – odróżnianie kryteriów prawdy / fałszu od 

różnych form gier językowych typu: żarty, postulaty, 

hipotezy itp.; 

c) sfera formalno-językowa.  

6. Wzory „dobrego komunikatora”: mistrzowie polskiej 

mowy – wybrani poeci, pisarze, publicyści, dziennikarze, 

„odnowiciel polskiej mowy” – Jan Paweł II. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

1. Bartmiński J., Etyka słowa a potoczny wzorzec 

komunikacji, [w:] Oblicza polszczyzny, red. A. Markowski, 

R. Pawelec, Warszawa 2012, s. 32-48. 

2. Bartmiński J., Wartości i ich profile medialne, [w:] 

Ideologie w słowach i obrazach, red., I. Kamińska-Szmaj, 

T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2008, s. 23-29. 

3. Czyżewski H., „Język wrogości” oraz spór o III i IV RP 

w perspektywie analizy dyskursu publicznego, [w:] Język 

IV Rzeczypospolitej, red. M. Czerwiński, P. Nowak, R. 

Przybylska, Lublin 2010, s. 47-61. 

4. Grice P., Logika a konwersacja, [w:] Język w świetle 

nauki, Warszawa 1980, s. 91-114. 

5. Jakie wartości współtworzą „duszę” Europy u progu 

XXI wieku?, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury” 

2011, t. 23, s. 15-43. 

6. Kleszczowa K., Verba dicendi w historii języka 

polskiego. Zmiany znaczeń, Katowice 1989. 

7. Kowalski S., Tulli M., Zamiast procesu. Raport o mowie 

nienawiści, Warszawa 2003. 

8. Krzyżanowski P., Manipulacja w języku. Manipulacja w 

tekście, [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, 

P. Nowak, Lublin 2004, s. 277-282. 

9. Puzynina J., Słowo, wartość, kultura, Lublin 1997 

(wybrane teksty). 

10. Puzynina J., Pajdzińska A., Etyka słowa, [w:] O 

zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Forum Kultury 

Słowa. Wrocław 1995, red. J. Miodek, Wrocław 1996, s. 

35-45. 

11. Retoryka i etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, 

Poznań 2009. 

12. Zaron Z., Wybrane pojęcia etyczne w analizie 

semantycznej. (Kochaj bliźniego swego), Wrocław 1985.       

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Barłoś T., Jan Paweł II. Analiza krytyczna, Warszawa 

2008. 

2. Maćkiewicz J., Słowo o słowie. Potoczna wiedza o 
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języku, Gdańsk 1999. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 
ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu pragmalingwistyki  

i kultury języka;  
FP2P_W09 

H2P_W02 

H2P_W03 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK2 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 

podstawie krytyczne sądy; 
FP2P_U01 H2P_U01 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK3 dostrzega etyczny wymiar komunikacji językowej; FP2P_K07 
H2P_K03 

H2P_K04 
 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  2 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1 

Suma  4 
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IV. PRZEDMIOTY DO WYBORU 

4.2. wykład monograficzny Obraz Neapolu w opowiadaniach Gustawa Herlinga

 Grudzińskiego (w) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

wykład monograficzny: Obraz Neapolu w opowiadaniach 

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 4 

10 Typ zajęć wykład 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator dr A. Przybylska 

13 Prowadzący dr A. Przybylska 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne 

Student zna podstawowe metody analizy dzieła 

literackiego i interesuje się jednym z poruszanych podczas 

zajęć zagadnień: architekturą lub urbanistyką. 
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18 Efekty kształcenia 

Student: 

- zna pojęcia z zakresu poetyki i teorii literatury przydatne 

do przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji 

utworu literackiego; 

- zna wybrane pojęcia z zakresu architektury i urbanistyki; 

- rozumie zależność między historią literatury a 

antropologią i etnologią; 

- potrafi wskazać odpowiednie konteksty niezbędne do 

właściwej interpretacji wybranego utworu literackiego 

zawierającego różne typy opisów miejsc; 

- umie określić rolę, jaką we wspomnianym utworze pełnią 

elementy architektury i urbanistyki;  

- potrafi podjąć dyskusję na temat interesujących go 

zagadnień z zakresu geopoetyki i poprzeć swoją opinię 

umiejętnie dobranymi przykładami; 

- jest otwarty na poglądy innych i gotowy do zmiany 

swego stanowiska pod wpływem racjonalnych 

argumentów. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład, wykład poglądowy, samodzielna lektura tekstów 

specjalistycznych, quiz powtórkowy z zakresu poetyki i 

teorii literatury, samodzielna praca studentów pod 

kierunkiem wykładowcy obejmująca analizę i interpretację 

wybranych utworów, dyskusja (niekiedy dyskusja 

wielokrotna i dyskusja panelowa), samodzielne 

przygotowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej (w 

dowolnym gatunku) na temat zagadnień poruszanych 

podczas wykładu i ciekawa prezentacja przygotowanej 

wypowiedzi podczas zajęć. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Ocena wartości merytorycznej wypowiedzi studentów 

podczas dyskusji, punktowanie odpowiedzi podczas quizu, 

ocena samodzielnie przygotowanych prac pisemnych 

studentów, ocena ustnych prezentacji. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę po semestrze 4., na podstawie 

punktów uzyskanych z trzech rodzajów aktywności: 

udziału w dyskusji, rozwiązaniu quizu oraz do wyboru: 

wypowiedzi pisemnej lub prezentacji ustnej. Do uzyskania 

zaliczenia wymagane jest 60% możliwych punktów z 

każdej aktywności. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Badanie przestrzeni w utworze literackim w ujęciu 

różnych szkół teoretycznoliterackich. 

Geopoetyka – pojęcie, metody, rezultaty badań. Próba 

samodzielnej analizy z wykorzystaniem metod geopoetyki. 
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Typy opisów przestrzeni miasta, peryferii, obiektów 

architektonicznych w opowiadaniach GHG, ich celowość, 

wartość artystyczna. Architektura i urbanistyka, a realia 

życia codziennego i kultura wysoka mieszkańców 

Neapolu.  

Obraz Neapolu w opowiadaniach GHG na tle opisów 

zawartych w utworach literackich pisarzy neapolitańskich, 

włoskich, polskich i innych narodowości. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Mimetyczny charakter literatury – podstawy teoretyczne 

od Arystotelesa po Derridę; geopoetyka – pojęcie, metody 

badania, przykłady analiz. 

2. Opisy miejsc w utworach pochodzących z różnych 

epok literackich: poetyka, teleologia, wartość poznawcza, 

techniki narracji stosowane przez GHG w opowiadaniach. 

3. Obszary eksplorowane: obiekty architektoniczne, 

dzielnice i zamieszkujący je ludzie (centro storico, Rione 

Sanità, Fontanelle) 

4. Narrator i jego przewodnicy: fikcyjni i realni 

mistagodzy etnologiczno-architektonicznych wędrówek: 

Dagoberto, Titina, Konstanty Jeleński 

5. Urbanistyczna przestrzeń jako sposób wypowiadania 

się mieszkańców - architektura ekwiwalentem kultury 

(duomo jako dowód wiary w moc św. Januarego, L’Arco 

di Sant’Eligio jako materializacja pragnienia 

sprawiedliwości, cmentarz Fontanelle jako obszar 

ujawniania się zaświatów i ich zaangażowania w 

rozwiązywaniu problemów doczesnych). 

6. Herling jako etnolog (fascynacja życiem zaułków, kult 

dusz czyśćcowych, ex voto – opowiadania: Most, 

Fontanelle – Suor Strega, Pierścień, Spowiedź egzorcysty). 

7. Transpozycje, przekształcenia, selekcje, syntezy: Ponte 

della Sanità jako „miejsce mocne”, czyli brama do 

przestrzeni metafizycznej, odpowiedniość między 

architektonicznym obiektem a głównym bohaterem 

(Most), Piazza del Mercato – symbolem uniwersum, 

dzwon Świętej Klary – sygnałem końca świata. 

8. Miasto jako tkanka zdarzeniowa opowiadań - kościół 

Sant’Egidio. 

9. Neapol jako dekoracje: Spaccanapoli, Castel dell’Ovo, 

Mergellina, Posillipo, Piedigrotta – w opowiadaniach 

GHG. 

10. Korespondencje ze szkołami malarskimi: opisy 

Marechiaro, Posillipo a obrazy wedutystów. 

11. GHG - twórczy kontynuator: opowiadania a Storie e 

leggende napoletane B. Crocego oraz nowele Boccaccia. 

12. Neapol w opowiadaniach, a obraz miasta w innych 
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gatunkowo utworach GHG.  

13. Opis Neapolu autorstwa GHG na tle opisów miasta 

tworzonych przez pisarzy autochtonicznych oraz twórców 

włoskojęzycznych. 

14. Opis Herlinga na tle opisów Neapolu tworzonych 

przez pisarzy polski oraz obcokrajowców innych nacji 

odwiedzających Włochy. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

1. Gustaw Herling-Grudziński, Opowiadania zebrane, t. 1-

2, oprac. Zdzisław Kudelski, Czytelnik, Warszawa 1999.  

2. Gustaw Herling-Grudziński, Włodzimierz Bolecki, 

Rozmowy w Dragonei, Szpak, Warszawa 1997. 

3. Gustaw Herling-Grudziński, Włodzimierz Bolecki,  

Rozmowy w Neapolu, Szpak, Warszawa 2000. 

4. Michał Głowiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 

1986. 

5.Bożena Chrząstowska, Poetyka stosowana, Warszawa 

2000. 

6. Konrad Kucza-Kuczyński, Czwarty wymiar architektury 

miasta, Warszawa 1982. 

 

Literatura uzupełniająca: 

Historia literatury i teoria literatury: 

1. Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 

1971-1996, wydanie dowolne.  

2. Walter Benjamin, Paryż – stolica XIX wieku, w: Wiedza 

o kulturze, cz. 1, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. 

Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Grzegorz Godlewski, 

Leszek Kolankiewicz, Andrzej Mencwel, Mirosław 

Pęczak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 1988. 

3.Włodzimierz Bolecki, Ciemna miłość. Szkice do portretu 

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, WL, Kraków 2005. 

Kazimierz Chłędowski, Historie neapolitańskie, PIW, 

Warszawa 1959. 

4. Doświadczenie świata, doświadczenie lektury, pod 

redakcją Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz, 

Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011. 

5. Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, wybór i 

opracowanie Zdzisław Kudelski, Presspublica, Lublin 

1997. 

6. Johann Wolfgang Goethe, Podróż włoska, tłumaczył, 

przypisami i posłowiem opatrzył Henryk Krzeczkowski, 

PIW, Warszawa 1980. 

7. Zdzisław Kudelski, Studia o Herlingu-Grudzińskim: 
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twórczość, recepcja, biografia, Lublin 19983.Ryszard 

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, 

red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Universitas, 

Kraków 2006. 

8. Arkadiusz Morawiec, Poetyka opowiadań Gustawa 

Herlinga-Grudzińskiego, Universitas, Kraków 2000. 

Przybylski, Być i pisać. O prozie Gustawa Herlinga-

Grudzińskiego, Wydawnictwo A5, Poznań 1991. 

9. Punkt widzenia w tekście i dyskursie, pod red. Jerzego 

Bartmińskiego, Stanisłąwy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, 

Ryszarda Nycza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin 2004. 

 

Antropologia, architektura, etnologia, psychologia: 

1. Jan Białostocki, Funkcje dzieła sztuki, Warszawa 1972. 

2. Wojciech Józef Burszta, Różnorodność i tożsamość. 

Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań 2004. 

3. Mircea Eliade, Sacrum – mit – historia. Wybór esejów, 

wyboru dokonał Marcin Czerwiński, wstępem opatrzył 

Bogdan Moliński, przełożyła Anna Tatarkiewicz, PIW, 

Warszawa 1970. 

4. Edward Twitchell Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 2009.  

Witold Szolginia, Architektura i budownictwo, Warszawa 

1982. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

  

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia 
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kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

zna pojęcia z zakresu poetyki i teorii literatury przydatne do 

przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji utworu 

literackiego; 
FP2P_W06 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK2 zna wybrane pojęcia z zakresu architektury i urbanistyki; FP2P_W05 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK3 rozumie zależność między historią literatury a antropologią i etnologią; FP2P_W05 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK4 

potrafi wskazać odpowiednie konteksty niezbędne do właściwej 

interpretacji wybranego utworu literackiego zawierającego różne typy 

opisów miejsc; 
FP2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U09 

EK5 
umie określić rolę, jaką we wspomnianym utworze pełnią elementy 

architektury i urbanistyki;  
FP2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U09 

EK6 
potrafi podjąć dyskusję na temat interesujących go zagadnień z zakresu 

geopoetyki i poprzeć swoją opinię umiejętnie dobranymi przykładami; 
FP2P_U04 

H2P_U02 

H2P_U05 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK7 
jest otwarty na poglądy innych i gotowy do zmiany swego stanowiska 

pod wpływem racjonalnych argumentów; 
FP2P_K13 

H2P_K01 

H2P_K02 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  2 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1 

Suma 4 
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V. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: ANIMACJA KULTURY 

1. współczesne tendencje w animacji kultury (w) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
współczesne tendencje w animacji kultury 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów 1 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć wykład  

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator mgr S. Dziedzic, mgr W. Rogalski 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne brak wymagań wstępnych 

18 Efekty kształcenia Student: 
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- ma pogłębioną wiedzę o procesach, metodach, formach 

instytucjonalnych, praktykach społecznych współczesnej 

animacji; zna pojęcia i metody analizy społeczno-

kulturowej rzeczywistości; zna i rozumie cywilizacyjne i 

kulturowe, lokalne i strukturalne uwarunkowania animacji; 

ma pogłębioną wiedzę dotyczącą relacji pomiędzy 

praktyką animacyjną a zmianami zachodzącymi w 

środowisku, instytucji, grupie; rozpoznaje i rozumie 

związki pomiędzy rozwojem społeczeństwa 

obywatelskiego, zmianą społeczną, dobrem wspólnym, 

kapitałem społecznym i kulturowym a działalnością 

animacyjną; identyfikuje nowe grupy i obszary interwencji 

animacyjnej; rozpoznaje i charakteryzuje zmiany 

zachodzące w animacji, wybrane współczesne instytucje, 

formy, metody, nowe doświadczenia praktyki animacyjnej;  

- potrafi zastosować formy/ sytuacje/ i metody animacyjne 

w rozwoju społeczności lokalnych; potrafi organizować 

współpracę z lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i 

międzynarodowymi organizacjami wpływającymi na 

rozwój animacji; 

 - przyjmuje postawę refleksyjnego praktyka; jest 

świadomy konieczności stałego doskonalenia; postępuje 

zgodnie z zasadami zawodowymi, normami etycznymi; 

jest otwarty na zmiany zachodzące w animacji i systemie 

społeczno- kulturowym; 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub 

wyjaśnienie.  

Metody problemowe: wykład problemowy.  

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, 

formułowanie problemów. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Systematyczna ocena: 

- przygotowania studentów do zajęć zgodnie z zaleceniem 

prowadzącego; 

- aktywnego udział studentów w zajęciach: dyskusje, 

formułowanie problemów. 

Pisemne opracowania autorstwa studentów podlegające 

ocenie. 

Nowe grupy i obszary interwencji animacyjnej 

sygnalizowane przez studentów i omawiane wspólnie 

podczas zajęć.  

Przykłady nowatorskich, dobrych praktyk animacyjnych. 

Recenzje projektów animacyjnych. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną po semestrze 1.  
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Egzamin po semestrze 1.  

Warunek zaliczenia: pisemne opracowanie wybranego 

przez studenta tematu spośród poruszanych podczas 

wykładów. 

Egzamin ustny - pytania obejmują tematykę wykładów. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Wiedza w zakresie: metod, form instytucjonalnych, 

praktyk społecznych współczesnej animacji; 

podstawowych pojęć animacji i metod analizy społeczno-

kulturowej rzeczywistości; cywilizacyjnych i kulturowych, 

lokalnych i strukturalnych uwarunkowań animacji. 

 

Umiejętności w zakresie: zastosowania praktyk 

animacyjnych w strategiach rozwoju lokalnego; 

organizacji współpracy lokalnych aktorów społecznych w 

rozwoju dobra wspólnego; kierowania projektami 

animacyjnymi. 

Kompetencje społeczne odnośnie: postawy 

samodoskonalenia osobowego i zawodowego; otwartości 

na zmianę społeczną; etycznego wymiaru animacji. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Procesy, metody, formy instytucjonalne, praktyki 

społeczne współczesnej animacji. 

Podstawowe pojęcia animacji i metody analizy społeczno-

kulturowej rzeczywistości. 

Cywilizacyjne i kulturowe, lokalne i strukturalne 

uwarunkowania animacji. 

Relacje pomiędzy praktyką animacyjną a zmianami 

zachodzącymi w środowisku, instytucji, grupie. 

Związki pomiędzy rozwojem społeczeństwa 

obywatelskiego, zmianą społeczną, dobrem wspólnym, 

kapitałem społecznym i kulturowym a działalnością 

animacyjną. 

Nowe grupy i obszary interwencji animacyjnej; 

Zmiany zachodzące w animacji, wybrane współczesne 

instytucje, formy, metody, nowe doświadczenia praktyki 

animacyjnej. 

Formy/sytuacje/ i metody animacyjne w rozwoju 

społeczności lokalnych. 

Organizacyjne formy współpracy z lokalnymi, 

regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi 

organizacjami wpływającymi na rozwój animacji. 

Pożądane cechy współczesnego animatora: postawa 

refleksyjnego praktyka; stałe doskonalenie; postępowanie 

zgodnie z zasadami zawodowymi i normami etycznymi; 

otwartość na zmiany zachodzące w animacji i systemie 
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społeczno- kulturowym. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, red. 

Godlewski G., Kurz I., Mencwel A., Wójtowski M., 

Warszawa 2002; książka dostępna w Internecie na: 

http://www.animusproject.com 

Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, 

red. Theiss W., Skrzypczak B., Warszawa 2006. 

Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej, 

dostępny w Internecie na: www.kongreskultury.pl 

Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania, 

red. B. Jedlewska, B. Skrzypczak, Olsztyn, 2009, książka 

dostępna w Internecie na: 

www.edukultura.pl5,Baza_wiedzy.htm 

 

Literatura uzupełniająca: 

Animacja lokalna, Jak aktywizować społeczności wiejskie? 

Z doświadczeń projektu „W stronę polskiego modelu 

gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków”, książka 

dostępna w Internecie na: 

www.liskow.org.plcontentview24734lang,pl 

Dylematy animacji kulturalnej., red. Gajda J., Żardecki W., 

Lublin 2001.  

Lokalnie: animacja kultury/community arts, książka 

dostępna w Internecie na: www.edukultura.pl 

Raport o edukacji kulturalnej, dostępny w Internecie na 

www.kongreskultury.pl) 

TERAZ! Animacja, książka dostępna w Internecie na: 

www.edukultura.pl 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

http://www.animusproject.com/
http://www.kongreskultury.pl/
http://www.edukultura.pl/
http://www.kongreskultury.pl/
http://www.edukultura.pl/
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Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów)  

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 
ma pogłębioną wiedzę o procesach, metodach, formach 

instytucjonalnych, praktykach społecznych współczesnej animacji;  
F2P2_W11 

H2P_W02 

H2P_W04 

H2P_W05 

EK2 zna pojęcia i metody analizy społeczno-kulturowej rzeczywistości;  F2P2_W11 

H2P_W02 

H2P_W04 

H2P_W05 

EK3 
zna i rozumie cywilizacyjne i kulturowe, lokalne i strukturalne 

uwarunkowania animacji; 
F2P2_W13 

H2P_W05 

H2P_W08 

EK4 

ma pogłębioną wiedzę dotyczącą relacji pomiędzy praktyką 

animacyjną a zmianami zachodzącymi w środowisku, instytucji, 

grupie;  
F2P2_W13 

H2P_W05 

H2P_W08 

EK5 

rozpoznaje i rozumie związki pomiędzy rozwojem społeczeństwa 

obywatelskiego, zmianą społeczną, dobrem wspólnym, kapitałem 

społecznym i kulturowym a działalnością animacyjną;  
F2P2_W16 

H2P_W04 

H2P_W08 

EK6 identyfikuje nowe grupy i obszary interwencji animacyjnej;  F2P2_W15 H2P_W07 

EK7 

rozpoznaje i charakteryzuje zmiany zachodzące w animacji, wybrane 

współczesne instytucje, formy, metody, nowe doświadczenia praktyki 

animacyjnej; 
F2P2_W13 

H2P_W05 

H2P_W08 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK8 
potrafi zastosować formy/  sytuacje/ i metody animacyjne w rozwoju 

społeczności lokalnych;  
F2P2_U13 

H2P_U03 

H2P_U09 

EK9 

potrafi organizować współpracę z lokalnymi, regionalnymi, 

ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami wpływającymi na 

rozwój animacji; 
F2P2_U07 

H2P_U03 

H2P_U04 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK10 przyjmuje postawę refleksyjnego praktyka;  F2P2_K02 

H2P_K01 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK11 jest świadomy konieczności stałego doskonalenia;  F2P2_K01 
H2P_K01 

H2P_K04 

EK12 postępuje zgodnie z zasadami zawodowymi, normami etycznymi;  F2P2_K07 
H2P_K03 

H2P_K04 

EK13 
jest otwarty na zmiany zachodzące w animacji i systemie społeczno- 

kulturowym; 
F2P2_K13 

H2P_K01 

H2P_K02 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 
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Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma 2 
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V. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: ANIMACJA KULTURY 

2. partnerstwo społeczne (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
partnerstwo społeczne 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator mgr S. Dziedzic, mgr W. Rogalski 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne brak wymagań wstępnych 

18 Efekty kształcenia Student: 

- zna genezę, idee oraz podstawowe pojęcia związane z 
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kategorią partnerstwa; 

- potrafi dobrać i ocenić potencjalne podmioty partnerstwa 

lokalnego: potrafi motywować poszczególnych partnerów, 

ocenić ich korzyści i straty wynikające z uczestnictwa w 

partnerstwie, umie opracować role i zadania 

poszczególnych partnerów, potrafi analizować mocne i 

słabe strony partnerów  

i partnerstwa, potrafi określić model partnerstwa i formy 

jego funkcjonowania, umie dobrać kompetentnego lidera 

partnerstwa, potrafi opracować logistyczne zabezpieczenie 

działalności partnerstwa; 

- jest otwarty na współpracę z otoczeniem; posiada 

zdolności mediatora, motywatora, moderatora.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody podające: wykład informacyjny, opis, objaśnienie 

lub wyjaśnienie.  

Metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, przypadku, 

projektów działania lokalnego, prezentacje studentów 

połączone z dyskusją. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Systematyczna ocena: 

- przygotowania studentów do ćwiczeń zgodnie z 

zaleceniem prowadzącego;  

- aktywny udział studentów w zajęciach: dyskusje, praca w 

grupach, prezentacje cząstkowe i końcowe projektów 

działania lokalnego. 

Opracowania studentów podlegające ocenie. 

Opis i analiza partnerów.  

Etapy organizowania partnerstwa. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 2.  

Opracowanie projektu lokalnego partnerstwa 

projektowego. Pełna dokumentacja. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Wiedza w zakresie: genezy, idei, aktualnej praktyki 

partnerstwa społecznego; rodzajów, obszarów, etapów, 

zasad, warunków partnerstwa; zarządzania partnerstwem. 

Umiejętności w zakresie: organizacji partnerstwa; 

pełnienie ról i funkcji, zarządzania partnerstwem; 

korzystania z dobrych praktyk partnerstwa. 

Kompetencje społeczne w zakresie: współpracy z 

otoczeniem; rozwijania wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do kierowania partnerstwem. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) Partnerstwo społeczne. Partnerstwo lokalne. Ustalenia 

terminologiczne. 
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Obszary działań partnerstwa lokalnego. 

Animacja lokalna. Budowanie potencjału lokalnych 

społeczności. 

Rodzaje partnerstwa lokalnego.  

Zasady konstruowania partnerstwa lokalnego. 

Warunki skutecznej współpracy partnerskiej. 

Etapy tworzenia partnerstwa lokalnego określenie jego 

koncepcji i struktury, oczekiwania partnerów, cele i 

strategia działania. 

Cele partnerstwa i skuteczność ich realizacji. 

Kierowanie i zarządzanie partnerstwem – rola lidera 

partnerstwa.  

Przykłady dobrych praktyk - Akompaniator Osób 

Długotrwale Bezrobotnych, Przedsiębiorstwo Społeczne 

„Gospoda Jaskółeczka” Sp. z o.o., Spółdzielnia Socjalna 

„Szansa i Wsparcie”. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa:  

Animacja współpracy środowiskowej na wsi, red. Mendel 

M., Toruń 2005. 

Cyboran B., Znaczenie partnerstwa społecznego w 

działaniach animacyjnych, w: Wyzwania współczesnej 

edukacji dorosłych. Aktywność społeczna, kulturalna  

i oświatowa dorosłych, red. Fabiś A., Kędziora S., 

Mysłowice - Zakopane 2009, s. 103-111. 

Partnerstwo w rozwoju lokalnym, opr. zb.iorowe, Fundacja 

Wspomagania Wsi, Warszawa 2003. 

Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na 

rynku pracy, opr. zbiorowe pod red. Sobolewskiego A., 

Warszawa 2007. 

 

Literatura uzupełniająca: 

Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w 

środowiskach lokalnych, red. Żebrowski J., Gdańsk 2003. 

Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, 

red. Theiss W., Skrzypczak B., Warszawa 2006. 

Lokalne społeczeństwa obywatelskie. Mapy aktywności 

lokalnej, red. Frączak P., Warszawa 2004. 

Podręcznik nt. Partnerstwa Lokalnego – Wojewódzki 

Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2005. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby  
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punktów ECTS 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 
zna genezę, idee oraz podstawowe pojęcia związane z kategorią 

partnerstwa; 

FP2P_W15 

FP2P_W16 

 

H2P_W07 

 

H2P_W04 

H2P_W08 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK2 

potrafi dobrać i ocenić potencjalne podmioty partnerstwa lokalnego: 

potrafi motywować poszczególnych partnerów, ocenić ich korzyści  

i straty wynikające z uczestnictwa w partnerstwie, umie opracować 

role i zadania poszczególnych partnerów, potrafi analizować mocne  

i słabe strony partnerów i partnerstwa, potrafi określić model 

partnerstwa i formy jego funkcjonowania, umie dobrać kompetentnego 

lidera partnerstwa, potrafi opracować logistyczne zabezpieczenie 

działalności partnerstwa;  

FP2P_U06 

 
 

FP2P_U07 

 

 

FP2P_U09 

H2P_U04 

H2P_U08 

 

H2P_U03 

H2P_U03 

 

H2P_U09 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK3 
jest otwarty na współpracę z otoczeniem; posiada zdolności mediatora, 

motywatora, moderatora; 

FP2P_K13 

 

 

 

 
FP2P_K14 

H2P_K01 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

H2P_W03 

H2P_W06 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 
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Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,25 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  0,5 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,25 

Suma  1 
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V. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: ANIMACJA KULTURY 

3. współpraca z sektorem społecznej gospodarki rynkowej (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska - studia II stopnia, profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
współpraca z sektorem społecznej gospodarki rynkowej 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator mgr S. Dziedzic, mgr W. Rogalski 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na  
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innym kierunku 

17 Wymagania wstępne brak wymagań wstępnych 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

- zna i rozumie pojęcie społecznej odpowiedzialności 

biznesu; zna podstawowe metody i narzędzia współpracy 

animatora z przedsiębiorcą;  

- potrafi zidentyfikować i zanalizować dobre praktyki CSR 

na poziomie ogólnopolskim  

i lokalnym; umie przygotować strategię CSR na poziomie 

podstawowym; potrafi zaangażować w swój projekt 

środowisko biznesowe; potrafi zastosować narzędzia 

współpracy animatora z przedsiębiorcą; umie nawiązać 

współpracę z partnerami społecznymi ze szczególnym 

uwzględnieniem przedsiębiorcy i pracowników jego firmy;  

- jest zorientowany na współpracę ze środowiskiem 

biznesu.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 

metody podające: wykład informacyjny, opis, objaśnienie 

lub wyjaśnienie,  

metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, przypadku, 

projektu; prezentacje studentów połączone z dyskusją 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Systematyczna ocena: 

- przygotowania studentów do ćwiczeń zgodnie z 

zaleceniem prowadzącego;  

- aktywnego udział studentów w zajęciach: dyskusje, praca 

w grupach, prezentacje cząstkowe  

i końcowe. 

Opracowania studentów podlegające ocenie: 

metody i narzędzia współpracy animatora  

z przedsiębiorcą;  

sposoby i etapy przygotowania strategii CSR na poziomie 

podstawowym. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 2.  

Na podstawie opracowania i przedstawienia wybranego w 

regionie przypadku studium społecznej odpowiedzialności 

biznesu w formie do wyboru: prezentacja, referat, film, 

fotokast, reportaż. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Wiedza w zakresie: genezy, idei i podstawowych pojęć 

społecznej odpowiedzialności biznesu; metod i narzędzi 

współpracy animatora z przedsiębiorcą. 

Umiejętności w zakresie: metod i narzędzi współpracy z 

przedsiębiorcą; identyfikacji i analizy dobrych praktyk; 

metod przygotowania strategii CRS; metod współpracy z 
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partnerami społecznymi. 

Kompetencje społeczne odnośnie: pozytywnej postawy 

wobec środowiska biznesu; umiejętności współpracy, 

dialogu z aktorami społecznymi. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Idea i podstawowe pojęcia społecznej odpowiedzialności 

biznesu.  

Podstawowe metody i narzędzia współpracy animatora z 

przedsiębiorcą. 

Metody identyfikacji i analizy dobre praktyki CSR na 

poziomie ogólnopolskim i lokalnym. 

Sposoby i etapy przygotowania strategii CSR na poziomie 

podstawowym. 

Metody zaangażowania środowisko biznesowego w 

realizację projektów animacyjnych.  

Narzędzia współpracy animatora z przedsiębiorcą  

i ich zastosowanie. 

Metody i formy współpracy z partnerami społecznymi ze 

szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorcy i 

pracowników jego firmy. 

Kształtowanie postawy współpracy animatorów ze 

środowiskiem biznes. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Rok B., 2004. Odpowiedzialny Biznes w 

nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa: Akademia 

Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu. 

Paliwoda - Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w 

procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo: 

C.H. Beck. 

Rok B. , Więcej niż CSR. Nowe trendy w definiowaniu roli 

biznesu w społeczeństwie. 

Rok B. , Wizerunek biznesu w Polsce - wyniki badań. 

Rok B., Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością w 

firmie. Teoria i praktyka. 

Rok B., 2001. Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. 

Programy, strategie, standardy, FOB, Warszawa. 

  

Literatura uzupełniająca: 

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. 

Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki 

Filek, J., 2006. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. 

Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności 

gospodarczej?, Warszawa: UOKiK. 

Kuraszko I., Augustyniak Sz., 15 polskich przykładów 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

139 

 

społecznej odpowiedzialności biznesu, Warszawa 2009. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 zna i rozumie pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu;  F2P2_W13 
H2P_W05 

H2P_W08 

EK2 
zna podstawowe metody i narzędzia współpracy animatora z 

przedsiębiorcą;  
F2P2_W14 H2P_W06 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK3 
potrafi zidentyfikować i zanalizować dobre praktyki CSR na poziomie 

ogólnopolskim i lokalnym;  
F2P2_U13 

H2P_U03 

H2P_U09 

EK4 umie przygotować strategię CSR na poziomie podstawowym;  F2P2_U06 
H2P_U03 

H2P_U08 

EK5 potrafi zaangażować w swój projekt środowisko biznesowe;  F2P2_U07 
H2P_U03 

H2P_U04 

EK6 potrafi zastosować narzędzia współpracy animatora z przedsiębiorcą;  F2P2_U07 
H2P_U03 

H2P_U04 

EK7 
umie nawiązać współpracę z partnerami społecznymi ze szczególnym 

uwzględnieniem przedsiębiorcy i pracowników jego firmy; 
F2P2_U05 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK8 jest zorientowany na współpracę ze środowiskiem biznesu; F2P2_K09 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 
 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 
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Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,25 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  0,5 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,25 

Suma  1 
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V. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: ANIMACJA KULTURY 

4. lokalny produkt kulturowy, turystyka kulturowa (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska – studia II stopnia, profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
lokalny produkt kulturowy; turystyka kulturowa 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator mgr S. Dziedzic, mgr W. Rogalski 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne brak wymagań wstępnych 

18 Efekty kształcenia Student: 

- zna podstawowe pojęcia z zakresu: dziedzictwa 
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kulturowego, kapitału kulturowego i społecznego; 

produktu kulturowego, turystyki kulturowej, strategii 

rozwoju lokalnego, promocji środowiska lokalnego; ma 

podstawową wiedzę dotyczącą procesu przekształcania 

dóbr kultury w produkty kulturowe; analizuje lokalny 

potencjał kulturowy z perspektywy możliwości 

rozwojowych środowiska; 

- potrafi opracować inwentaryzację dziedzictwa 

kulturowego i zasobów kultury współczesnej środowiska 

lokalnego; potrafi rozpoznać i ocenić kapitał kulturowy 

środowiska lokalnego ze względu na możliwości tworzenia 

produktu kulturowego; umie sklasyfikować lokalne 

produkty kulturowe; potrafi przekształcić walory 

kulturowe środowiska w lokalny/ regionalny/ produkt 

kulturowy; potrafi opracować projekt wdrożenia lokalnego 

produktu kulturowego  

i wprowadzić do oferty turystyki kulturowej; umie 

opracować program promocji i wprowadzenia na rynek 

lokalnego produktu kulturowego; 

- jest nastawiony na sukces realizowanego projektu  

i posiada przekonanie o wpływie walorów kultury lokalnej 

na rozwój środowiska; jest odpowiedzialny za ochronę 

wartości lokalnych. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody podające: opis, objaśnienie lub wyjaśnienie. 

Metody problemowe: wykład problemowy. 

Metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, przypadku, 

projektu, dyskusja dydaktyczna, symulacja. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Systematyczna ocena: 

- przygotowania studentów do zajęć zgodnie z zaleceniem 

prowadzącego; 

- udziału studentów w zajęciach: dyskusje, formułowanie 

problemów. 

Opracowania studentów podlegające ocenie: 

inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego środowiska 

lokalnego, 

analiza lokalnego potencjału kulturowego, 

diagnoza potencjału turystycznego. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną po semestrze 2. na podstawie 

opracowanie projektu lokalnego produktu kulturowego.  

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Wiedza z zakresu: kulturowej charakterystyki środowiska 

lokalnego, dziedzictwa kulturowego  

i kultury współczesnej jako potencjału rozwoju 
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środowiska; procesów przekształcania zasobów 

kulturowych w lokalne /regionalne/ produkty; struktur i 

rodzajów produktów kulturowych. 

Umiejętności w zakresie: inwentaryzacji dziedzictwa 

kulturowego; projektowania lokalnego produktu 

kulturowego; lokowania produktu w obszarze turystyki 

kulturowej; promocji lokalnego produktu kulturowego. 

Kompetencje społeczne w zakresie: pozytywnego 

nastawienia do zasobów lokalnych, potrzeby sukcesu, 

odpowiedzialności za wartości lokalne. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Podstawowe pojęcia z zakresu: dziedzictwa kulturowego, 

kapitału kulturowego i społecznego; produktu 

kulturowego, turystyki kulturowej, strategii rozwoju 

lokalnego, promocji środowiska lokalnego. 

Proces przekształcania dóbr kultury w produkty kulturowe. 

Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego i zasobów 

kultury współczesnej środowiska lokalnego. 

Rozpoznanie i ocena kapitału kulturowy środowiska 

lokalnego ze względu na możliwości tworzenia produktu 

kulturowego. Klasyfikacja lokalnego produktu kulturowe. 

Analiza lokalnego potencjału kulturowego z perspektywy 

możliwości rozwojowych środowiska. 

Przekształcanie walorów kulturowych środowiska w 

lokalny/ regionalny/ produkt kulturowy. 

Projektowanie lokalnego produktu kulturowego. 

Wprowadzenie produktu kulturowego do oferty turystyki 

kulturowej. 

Program promocji i wprowadzania na rynek lokalny 

produktu kulturowego. 

Kompetencje animatora: nastawienie na sukces 

realizowanego projektu; przekonanie o wpływie walorów 

kultury lokalnej na rozwój środowiska; odpowiedzialność 

za ochronę wartości lokalnych. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Borkowski K., Srebro B.: Wykorzystanie dziedzictwa 

kulturowego w celu kształtowania oferty turystycznej; 

Broński K.: Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju 

lokalnym. Doświadczenia polskie doby transformacji /po 

1989 r., Zeszyty Naukowe nr 706 Akademii Ekonomicznej 

w Krakowie, Kraków 2006. 

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt 

turystyczny. Pomysł, Organizacja, Zarządzanie, PWE, 

Warszawa 2005, 
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Literatura uzupełniająca: 

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt 

turystyczny albo jak organizować poznanie świata, Łódź 

2002. 

Małek J.: Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju 

lokalnego, Prace i Studia Geograficzne, Tom 32, Wrocław 

2003. 

http://www.turystykakulturowa.org/?id=spis 

http//www.wgsr.uw/publ/uploads/pis03/malek.pdf 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

zna podstawowe pojęcia z zakresu: dziedzictwa kulturowego, kapitału 

kulturowego i społecznego, produktu kulturowego, turystyki 

kulturowej, strategii rozwoju lokalnego, promocji środowiska 

lokalnego;  

F2P2_W11 

H2P_W02 

H2P_W04 

H2P_W05 

EK2 
ma podstawową wiedzę dotyczącą procesu przekształcania dóbr 

kultury w produkty kulturowe;  
F2P2_W11 

H2P_W02 

H2P_W04 

H2P_W05 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK3 
analizuje lokalny potencjał kulturowy z perspektywy możliwości 

rozwojowych środowiska; 
F2P2_U01 H2P_U01 

EK4 
potrafi opracować inwentaryzację dziedzictwa kulturowego i zasobów 

kultury współczesnej środowiska lokalnego;  
F2P2_U08 

H2P_U03 

H2P_U05 

EK5 
potrafi rozpoznać i ocenić kapitał kulturowy środowiska lokalnego ze 

względu na możliwości tworzenia produktu kulturowego;  
F2P2_U08 

H2P_U03 

H2P_U05 

EK6 umie sklasyfikować lokalne produkty kulturowe; F2P2_U01 H2P_U01 

http://www.turystykakulturowa.org/?id=spis
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EK7 
potrafi przekształcić walory kulturowe środowiska w lokalny/ 

regionalny/ produkt kulturowy;  
F2P2_U06 

H2P_U03 

H2P_U08 

EK8 
potrafi opracować projekt wdrożenia lokalnego produktu kulturowego  

i wprowadzić do oferty turystyki kulturowej;  
F2P2_U06 

H2P_U03 

H2P_U08 

EK9 
umie opracować program promocji i wprowadzenia na rynek lokalnego 

produktu kulturowego; 
F2P2_U07 

H2P_U03 

H2P_U04 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK10 

jest nastawiony na sukces realizowanego projektu  

i posiada przekonanie o wpływie walorów kultury lokalnej na rozwój 

środowiska;  
F2P2_K11 

H2P_K02 

H2P_K05 

H2P_K06 

EK11 jest odpowiedzialny za ochronę wartości lokalnych; F2P2_K05 
H2P_K02 

H2P_K05 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  2 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1 

Suma  4 
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V. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: ANIMACJA KULTURY 

5. lokalne formy komunikacji społecznej (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska – studia II stopnia, profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
lokalne formy komunikacji społecznej 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator mgr S. Dziedzic 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
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17 Wymagania wstępne brak wymagań wstępnych 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

- ma pogłębioną wiedzę o lokalnych formach komunikacji 

społecznej;  

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziennikarstwa 

obywatelskiego;  

- potrafi współpracować z prasą, radiem, telewizją; - 

potrafi określić metody poszukiwania wsparcia samorządu, 

organizacji, osób znaczących;  

-posiada zdolność słuchania, ekspresji, prowadzenia 

dialogu;  

- ma świadomość odpowiedzialności za słowo. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody podające: wykład informacyjny, opis, objaśnienie 

lub wyjaśnienie.  

Metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, prezentacje 

studentów połączone z dyskusją, metoda projektu, 

przypadku. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Systematyczna ocena: 

- przygotowanie studentów do ćwiczeń zgodnie z 

zaleceniem prowadzącego. 

- aktywny udział studentów w zajęciach: dyskusje, praca w 

grupach, prezentacje cząstkowe i końcowe. 

Opracowania studentów podlegające ocenie: 

tekst dziennikarski,  

projekt obejmujący prezentację form współpracy z 

mediami oraz form promocji środowiska lokalnego.  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 2. na podstawie 

opracowania i przedstawienia na piśmie projektu lokalnego 

systemu komunikacji społecznej oraz bieżąca ocena 

aktywności studenta podczas zajęć. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 
Wiedza o lokalnych formach komunikacji społecznej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wiedza o lokalnych formach komunikacji społecznej. 

Szczegółowa wiedza z zakresu dziennikarstwa 

obywatelskiego: pisanie reportażu, prowadzenie 

wywiadów, wymogi dobrego pisania, źródła informacji, 

treść wiadomości, warsztat reportera, fotografia 

reporterska, szata graficzna, tytuły, adiustowanie tekstów, 

pisanie do mediów.  

Form obiegu informacji wewnątrz środowiska oraz 
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pomiędzy środowiskiem a otoczeniem.  

Metody i formy opracowywania lokalnego systemu obiegu 

informacji. 

Formy współpracy z mediami: konferencje prasowe, 

imprezy z udziałem środków masowego przekazu, 

współpraca z prasą, radiem, telewizją. 

Zadania związane z powołanie pisma lokalnego. 

Środowiskowe konsultacje, poszukiwanie wsparcia 

samorządu, organizacji, osób znaczących. Konsultacje 

zewnętrzne w Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej. 

Kompletowanie zespołu redakcyjnego. Opracowanie 

projektu technicznego, graficznego i merytorycznego 

pisma. 

Formy i metody działalności promocyjnej w środowisku 

lokalnym: wydawnictwa, formy wizualne, organizacja 

ekspozycji na targach i wystawach, imprezy promocyjne, 

promocja poprzez media. 

Pożądane cechy animatora lokalnych form komunikacji 

społecznej: odpowiedzialność za słowo; zdolność 

słuchania, ekspresji, prowadzenia dialogu. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Dubek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania 

społecznego, Wrocław 2007 

Dubek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne  

i publiczne. Podręcznik akademicki, PWN, 2011 

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, 

Warszawa, Kraków 1999 

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003 

Necki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000 

 

Literatura uzupełniająca: 

Rozwadowska B., Public Relations. Teoria, praktyka, 

perspektywy, Warszawa 2002. 

Siemieński B., (red.) Pedagogika medialna, t.2, 

Podręcznik akademicki, PWN 2007. 

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, 

Warszawa 2009. 

Wojtak M., Analiza gatunków prasowych, UMCS 2008. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
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27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 ma pogłębioną wiedzę o lokalnych formach komunikacji społecznej; F2P2_W12 
H2P_W04 

H2P_W05 

EK2 ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego;  F2P2_W06 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK3 potrafi współpracować z prasą, radiem, telewizją;  F2P2_U22 
H2P_U01 

H2P_U11 

EK4 
potrafi określić metody poszukiwania wsparcia samorządu, organizacji, 

osób znaczących; 
F2P2_U11 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

H2P_U08 

EK5 posiada zdolność słuchania, ekspresji, prowadzenia dialogu; F2P2_U15 H2P_U11 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK6 ma świadomość odpowiedzialności za słowo;  F2P2_K07 
H2P_K03 

H2P_K04 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma 2 

 

 

 

 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

150 

 

V. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: ANIMACJA KULTURY 

6. instytucje III sektora (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
instytucje III sektora 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr  3 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 
   

15 

12 Koordynator mgr S. Dziedzic 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia Student: 

- ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, 
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normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych 

w wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej, 

medialnej, zorientowaną na nowatorskie rozwiązywanie 

złożonych problemów w nietypowych sytuacjach 

zawodowych; 

- ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach działań 

kulturalnych, edukacyjnych i medialnych oraz metodach 

diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb; 

-samodzielnie planuje i realizuje oryginalne projekty w 

wybranej dziedzinie kultury, w działalności edukacyjnej i 

medialnej; 

-  umie wyszukiwać informacje na temat możliwości 

pozyskiwania środków na działalność instytucji kultury, 

edukacji, mediów, 

- ma pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości 

usług związanych z wybraną dziedziną kultury, 

działalności edukacyjnej i medialnej; 

- potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do 

instytucji kultury i edukacji oraz mediów, w szczególności 

prawa autorskiego i związanego z zarządzaniem 

własnością intelektualną; 

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w 

niej różne role; 

- potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące 

realizacji zamierzonych celów; 

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 

narodowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych 

jego przejawach. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wyjaśnienie, objaśnienie, dyskusja dydaktyczna, metoda 

sytuacyjna związana ze spotkaniami z przedstawicielami 

niepublicznych instytucji kultury, zarządów fundacji, 

stowarzyszeń, poświęconymi organizowanym przez nie 

przedsięwzięciom w zakresie kultury, metoda projektów 

działań lokalnych opracowanych i realizowanych 

indywidualnie lub grupowo. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Systematycznemu ocenianiu w trakcie ćwiczeń podlegają: 

- przygotowanie studentów do zajęć zgodnie z zaleceniami 

prowadzącego dotyczącymi opracowania zagadnień 

objętych programem ćwiczeń, 

- aktywny udział studentów w zajęciach,  

- rozmowa zaliczeniowa lub pisemny test sprawdzający 

oraz ocena projektu przygotowanego indywidualnie lub w 

grupie. 
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21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 3. uzyskane na podstawie 

pozytywnych ocen w zakresie wszystkich kryteriów. 

Obowiązkowa obecność na wszystkich ćwiczeniach. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

We współczesnym społeczeństwie obywatelskim obok 

sektora publicznego i prywatnego coraz większą rolę 

odgrywa sektor obywatelski.  Organizacje pozarządowe 

dzięki obowiązującym uregulowaniom prawnym na coraz 

szerszą skalę uczestniczą w kreowaniu życia publicznego – 

m.in. w sferze kultury, korzystając z dostępnych dotacji 

celowych z budżetu państwa czy jednostek samorządu 

terytorialnego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zapoznanie się in situ z działalnością instytucji kultury, dla 

której organem założycielskim jest fundacja, bądź 

stowarzyszenie. 

Dyskusje na zadane tematy: 

- podstawowe pojęcia dotyczące III sektora; 

- organizacje pozarządowe w życiu publicznym 

społeczeństwa obywatelskiego; 

- płaszczyzny dialogu obywatelskiego; 

- trzeci sektor w instytucjach kultury; 

- współpraca organizacji pozarządowych z publicznymi 

instytucjami kultury w wypełnianiu ich zadań statutowych 

i kreowaniu zjawisk i dóbr kultury; 

- sektor publiczny, prywatny i obywatelski w życiu 

publicznym współczesnego społeczeństwa; 

- organizacje non profit i kierunki ich społecznego 

zaangażowania; 

- status organizacji pożytku publicznego i ich 

uprzywilejowana pozycja w życiu publicznym 

społeczeństwa; 

- ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, jako 

płaszczyzna korzystania organizacji pozarządowych z 

funduszy publicznych na prowadzenie działalności 

statutowej w zakresie kultury. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

1. Ilczuk D., Smole M.: Realizacja zadań rządowych i 

samorządowych z zakresu kultury przez organizacje 

pozarządowe, Warszawa 2002. 

2. Ustawa o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie z 29.V. 2003 r. 

3. Decentralizacja finansów publicznych, red. Stańczyk 

Paweł i in., Kraków 1998. 
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Literatura uzupełniająca: 

Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, red. A.Podczaska, 

K.Kujawska-Krakowiak, wyd. Fundacja Commitment to 

Europe Arts&Business, Warszawa 2007. 

 Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. 

Przeżytek czy nowa jakość?, pod red. Jacka Sójki, Marcina 

Poprawskiego i Przemysława Kieliszewskiego, Poznań 

2009. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, 

procedurach i dobrych praktykach stosowanych w wybranej sferze 

działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, zorientowaną na 

nowatorskie rozwiązywanie złożonych problemów w nietypowych 

sytuacjach zawodowych; 

F2P2_W15 H2P_W07 

EK2 

ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych, 

edukacyjnych i medialnych oraz metodach diagnozowania i ewaluacji 

ich potrzeb; 
F2P2_W16 

H2P_W04 

H2P_W08 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK3 
samodzielnie planuje i realizuje oryginalne projekty w wybranej 

dziedzinie kultury, w działalności edukacyjnej i medialnej; 
F2P2_U06 

H2P_U03 

H2P_U08 

EK4 
umie wyszukiwać informacje na temat możliwości pozyskiwania 

środków na działalność instytucji kultury, edukacji, mediów; 
F2P2_U11 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

H2P_U08 

EK5 
ma pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości usług 

związanych z wybraną dziedziną kultury, działalności edukacyjnej  
F2P2_U09 H2P_U06 
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i medialnej; 

EK6 

potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji kultury  

i edukacji oraz mediów, w szczególności prawa autorskiego 

i związanego z zarządzaniem własnością intelektualną; 
F2P2_U10 H2P_U07 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK7 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 

role; 
F2P2_K04 H2P_K02 

EK8 
potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące realizacji 

zamierzonych celów; 
F2P2_K06 H2P_K03 

EK9 
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego 

dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego przejawach. 
F2P2_K10 H2P_K05 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS  

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma 2 
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V. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: ANIMACJA KULTURY 

7.1. polityka kulturalna (w) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
polityka kulturalna 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć wykład 

11 Liczba godzin 15    

12 Koordynator mgr S. Dziedzic 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
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17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności  intelektualnej i prawa autorskiego oraz 

konieczności zarządzania zasobami własności 

intelektualnej oraz  uregulowań prawno-ustrojowych 

określających kierunki polityki kulturalnej państwa  

i samorządów terytorialnych w zakresie kultury  duchowej 

i dziedzictwa kulturowego; 

- potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, 

procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań  

i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie 

kultury, działalności edukacyjnej i medialnej oraz wybrać i 

zastosować właściwy sposób postępowania;  

- potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące 

realizacji zamierzonych celów;  

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 

narodowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych 

jego przejawach. 

19 Stosowane metody dydaktyczne wykład informacyjny, konwersatoryjny 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 
rozmowa zaliczeniowa lub pisemny test sprawdzający. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 3., na podstawie rozmowy 

zaliczeniowej lub pisemnego testu sprawdzającego oraz 

merytorycznej oceny projektu. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Wiedza w zakresie polityki kulturalnej państwa oraz 

samorządów terytorialnych, określonej odnośnymi 

przepisami prawnymi oraz strategiami wypracowanymi 

przez jednostki samorządu terytorialnego. Zasady prawne 

systemu decentralizacji państwa w zarządzaniu kulturą. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zagadnienia: 

- Czy polityka kulturalna nie jest strategią anachroniczną? 

- Czemu służy polityka kulturalna? - próba zdefiniowania 

problemu: a/ polityka kulturalna państwa; b/ polityka 

kulturalna samorządów terytorialnych. 

- Mechanizmy wdrażania polityki kulturalnej państwa. 

- Tworzenie ustawowych kierunków polityki kulturalnej, w 

znaczeniu ogólnopaństwowym i lokalnym. 

- Priorytety w polityce kulturalnej. 
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- Polityka kulturalna a mechanizmy rozwoju 

gospodarczego. 

- Zasady tworzenia i kształtowania strategii rozwoju  

i funkcjonowania kultury na szczeblach administracji 

samorządowej i społeczności lokalnych. 

- Rola samorządów terytorialnych w kreowaniu  

i wspieraniu rozwoju kultury. 

- Mecenat państwa i samorządów terytorialnych formą 

polityki kulturalnej państwa. 

- Fundusze unijne w sektorze kultury. 

- Systemy ochrony materialnego dziedzictwa kultury w 

kontekście strategii państwa i samorządów. 

 - Formy prawne ochrony dziedzictwa kulturalnego. 

- Prawo lokalne jako mechanizm strategii ochrony dóbr 

kultury i tworzenia polityki kulturalnej w znaczeniu 

lokalnym i ogólnopaństwowym. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

1. Prawelska-Skrzypek G., Polityka kulturalna polskich 

samorządów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UJ, 

Kraków 2003. 

2. Ilczuk D., Polityka kulturalna w społeczeństwie 

obywatelskim, Kraków 2002. 

3. Ilczuk D., Misiąg W., Finansowanie i organizacja 

kultury w gospodarce rynkowej, Gdańsk, 2004. 

4. Smoleń M., Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, 

Kraków 2003. 

5. Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury  

i sztuki, Kraków 2001. 

6. Dobosz P., Administracyjnoprawne instrumenty 

kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997. 

7. Decentralizacja finansów publicznych, red. Stańczyk 

Paweł i in., Kraków 1998. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Golat R., Podstawy prawa kultury, Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań 2006. 

2. Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, red. A. 

Podczaska, K. Kujawska-Krakowiak, wyd. Fundacja 

Commitment to Europe Arts&Business, Warszawa 2007. 

3. Prawelska-Skrzypek G., Miejsce kultury w strategiach 

rozwoju województw i miast wojewódzkich [w:] Społeczne 

i ekonomiczne uwarunkowania kultury, II Ogólnopolski 

Kongres KULTURA-GOSPODARKA-MEDIA, Kraków-

Warszawa 2003. 
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25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności  intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczności 

zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz  uregulowań 

prawno-ustrojowych określających kierunki polityki kulturalnej 

państwa i samorządów terytorialnych w zakresie kultury  duchowej  

i dziedzictwa kulturowego; 

F2P2_W18 H2P_W10 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK2 

potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych 

praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w wybranej 

dziedzinie kultury, działalności edukacyjnej i medialnej oraz wybrać  

i zastosować właściwy sposób postępowania;  

F2P2_U13 
H2P_U03 

H2P_U09 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK3 
potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące realizacji 

zamierzonych celów;  
F2P2_K06 H2P_K03 

EK4 
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego 

dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego przejawach; 
F2P2_K10 H2P_K05 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma 2 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

159 

 

V. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: ANIMACJA KULTURY 

7.2. polityka kulturalna (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny  

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
polityka kulturalna 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator mgr S. Dziedzic 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia Student: 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
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ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz 

konieczności zarządzania zasobami własności 

intelektualnej oraz uregulowań prawno-ustrojowych 

określających kierunki polityki kulturalnej państwa  

i samorządów terytorialnych w zakresie kultury duchowej i 

dziedzictwa kulturowego; 

- samodzielnie planuje i realizuje oryginalne projekty w 

wybranej dziedzinie kultury, w działalności edukacyjnej  

i medialnej;  

- potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na 

realizację projektu profesjonalnego związanego z wybraną 

dziedziną kultury, działalności edukacyjnej i medialnej; 

- potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, 

procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań  

i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie 

kultury, działalności edukacyjnej i medialnej oraz wybrać i 

zastosować właściwy sposób postępowania; 

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w 

niej różne role; 

- potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące 

realizacji zamierzonych celów; 

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 

narodowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych 

jego przejawach. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna problemowa, 

metoda projektu, wykład konwersatoryjny podczas spotkań 

z przedstawicielami organów samorządowych  

i rządowych tworzących politykę kulturalną. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Ocenianie ciągłe - aktywność w dyskusjach na zajęciach w 

zakresie zagadnień objętych tematyką ćwiczeń  

i zadanej literatury oraz w zakresie zagadnień związanych 

z przygotowanymi projektami indywidualnymi lub 

grupowymi. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa. 

Zaliczenie z oceną po semestrze 3., na podstawie 

aktywności oraz oceny merytorycznej przygotowanych 

projektów. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Wiedza w zakresie polityki kulturalnej państwa oraz 

samorządów terytorialnych, określonej odnośnymi 

przepisami prawnymi i strategiami wypracowanymi przez 

jednostki samorządu terytorialnego. Zasady prawne 

systemu decentralizacji państwa w zarządzaniu kulturą. 
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23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zapoznanie się z praktycznymi zasadami tworzenia  

i wdrażania zadań tworzenia polityki kulturalnej państwa i 

samorządów terytorialnych. 

Spotkania z przedstawicielami Rady ds. parku 

kulturowego „Kraków – Stare Miasto”, mające na celu 

poznanie zasad funkcjonowania parku w kontekście 

strategii ochrony dziedzictwa kultury. 

Tworzenie modeli strategii  zarządzania kulturą na 

szczeblu ogólnonarodowym, regionalnym i lokalnym. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

1. Prawelska-Skrzypek G., Polityka kulturalna polskich 

samorządów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UJ, 

Kraków 2003. 

2. Ilczuk D., Polityka kulturalna w społeczeństwie 

obywatelskim, Kraków 2002. 

3. Ilczuk D., Misiąg W., Finansowanie i organizacja 

kultury w gospodarce rynkowej, Gdańsk 2004. 

4. Smoleń M., Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, 

Kraków 2003. 

5. Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury  

i sztuki, Kraków 2001. 

6. Dobosz P., Administracyjnoprawne instrumenty 

kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997. 

7. Decentralizacja finansów publicznych, red. Stańczyk P. i 

in., Kraków 1998. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Golat R., Podstawy prawa kultury, Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań 2006. 

2. Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, red. A. 

Podczaska, K. Kujawska-Krakowiak, wyd. Fundacja 

Commitment to Europe Arts&Business, Warszawa 2007. 

3. Prawelska-Skrzypek G., Miejsce kultury w strategiach 

rozwoju województw i miast wojewódzkich [w:] Społeczne 

i ekonomiczne uwarunkowania kultury, II Ogólnopolski 

Kongres KULTURA-GOSPODARKA-MEDIA, Kraków-

Warszawa 2003. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
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27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 
  

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczności 

zarządzania zasobami własności intelektualnej i uregulowań prawno-

ustrojowych określających kierunki polityki kulturalnej państwa oraz 

samorządów terytorialnych w zakresie kultury duchowej  

i dziedzictwa kulturowego; 

F2P2_W18 H2P_W10 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK2 
samodzielnie planuje i realizuje oryginalne projekty w wybranej 

dziedzinie kultury, w działalności edukacyjnej i medialnej;  
F2P2_U06 

H2P_U03 

H2P_U08 

EK3 

potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację 

projektu profesjonalnego związanego z wybraną dziedziną kultury, 

działalności edukacyjnej i medialnej; 
F2P2_U12 

H2P_U03 

H2P_U08 

EK4 

potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych 

praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w wybranej 

dziedzinie kultury, działalności edukacyjnej i medialnej, oraz wybrać  

i zastosować właściwy sposób postępowania; 

F2P2_U13 
H2P_U03 

H2P_U09 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK5 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 

role; 
F2P2_K04 H2P_K02 

EK6 
potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące realizacji 

zamierzonych celów; 
F2P2_K06 H2P_K03 

EK7 
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego 

dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego przejawach; 
F2P2_K10 H2P_K05 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma  2 
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V. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: ANIMACJA KULTURY 

8.1. zarządzanie instytucjami kultury (w) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
zarządzanie instytucjami kultury 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć wykład  

11 Liczba godzin 
15    

 

12 Koordynator mgr S. Dziedzic 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia Student: 

 - ma rozszerzoną, uporządkowaną wiedzę o kulturze, jej 
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systemach społecznych obiegach, zorientowaną na 

zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności 

kulturalnej, edukacyjnej i medialnej; 

- ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji  

i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych z 

wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, 

medialnej; 

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prawnych  

i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania 

instytucji związanych z wybraną sferą działalności 

kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, niezbędną do 

kierowania tymi instytucjami; 

- ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie 

pracy w instytucjach związanych z wybraną sferą 

działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej; 

- ma pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości 

usług związanych z wybraną dziedziną kultury, 

działalności edukacyjnej i medialnej; 

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 

narodowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych 

jego przejawach. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny, 

dyskusja. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Ocena merytoryczna aktywności podczas dyskusji na 

zajęciach, rozmowa zaliczeniowa lub pisemny test 

sprawdzający. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 3., na podstawie 

obecności na zajęciach, aktywności podczas dyskusji i 

rozmowy (lub pisemnego testu sprawdzającego). 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Wiedza z zakresu zarządzania organizacjami kultury 

dotyczy specyfiki oraz uwarunkowań formalnoprawnych 

wszystkich trzech sfer: instytucji państwowych, 

samorządowych oraz niepublicznych. Ta specyfika 

dotyczy zarówno sfery organizacyjnej, jak i form 

finansowania, a także profilów działalności. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Rola instytucji kultury w tworzeniu dóbr kultury. 

Publiczne i niepubliczne instytucje kultury. 

Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury w 

Polsce. 

Mechanizmy tworzenia instytucji kultury. 

Kompetencje organu założycielskiego wobec instytucji 
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kultury, a zasady ich ustawowej autonomii. 

Zasady finansowania działalności publicznej instytucji 

kultury i gospodarowania ich mieniem, a zjawisko 

komercjalizacji kultury. 

Narodowe instytucje kultury – ich znaczenie i rola w 

kreowaniu wartości kulturalnych i prowadzeniu polityki 

kulturalnej. 

Kultura masowa, a granice komercjalizacji kultury. 

Media publiczne i ich znaczenie dla rozwoju  

i promocji kultury. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

1. Ilczuk D., Misiąg W., Finansowanie  

i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Gdańsk 

2004. 

2. Smoleń M., Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, 

Kraków 2003. 

3. Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i 

sztuki, Kraków 2001. 

4. Decentralizacja finansów publicznych, red. Stańczyk P. i 

in., Kraków 1998. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1.Ustawa z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kultury, tekst jedn. Dz. U. z 2001 

r. Nr  13, poz. 123 ze zm. [zarządzanie] 

2. Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. 

Przeżytek czy nowa jakość?, pod red. J. Sójki, M. 

Poprawskiego i P. Kieliszewskiego, Poznań 2009.  

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  
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i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

- ma rozszerzoną, uporządkowaną wiedzę o kulturze, jej systemach  

społecznych obiegach, zorientowaną na zastosowanie praktyczne w 

wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej; 
F2P2_W11 

H2P_W02 

H2P_W04 

H2P_W05 

EK2 

- ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji  

i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych z wybraną sferą 

działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej; 
F2P2_W13 

H2P_W05 

H2P_W08 

EK3 

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prawnych  

i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji 

związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, 

medialnej, niezbędną do kierowania tymi instytucjami; 

F2P2_W14 H2P_W06 

EK4 

- ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w 

instytucjach związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, 

edukacyjnej, medialnej; 
F2P2_W17 H2P_W09 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK5 

- ma pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości usług 

związanych z wybraną dziedziną kultury, działalności edukacyjnej i 

medialnej; 
F2P2_U09 H2P_U06 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK6 
- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego 

dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego przejawach; 
F2P2_K10 H2P_K05 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

  

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma  2 
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V. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: ANIMACJA KULTURY 

8.2. zarządzanie instytucjami kultury (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
zarządzanie instytucjami kultury 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 
15    

 

12 Koordynator mgr S. Dziedzic 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia Student: 

 - ma rozszerzoną, uporządkowaną wiedzę o kulturze, jej 
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systemach społecznych obiegach, zorientowaną na 

zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności 

kulturalnej, edukacyjnej i medialnej; 

- ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji  

i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych z 

wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, 

medialnej; 

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prawnych  

i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania 

instytucji związanych z wybraną sferą działalności 

kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, niezbędną do 

kierowania tymi instytucjami; 

- ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie  

i higienie pracy w instytucjach związanych z wybraną 

sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej; 

- samodzielnie planuje i realizuje oryginalne projekty w 

wybranej instytucji kultury, właściwe dla profilu jej 

statutowej działalności;  

-  ma pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości 

usług związanych z wybraną dziedziną kultury, 

działalności edukacyjnej i medialnej; 

- ma umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach 

wymagających współdziałania w zespole i wspólnego 

rozwiązywania problemów, jak i na stanowiskach 

wymagających samodzielności w podejmowaniu decyzji 

instytucjach kultury i edukacji oraz mediach; 

- potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do 

instytucji kultury i edukacji oraz mediów, w szczególności 

prawa autorskiego i związanego z zarządzaniem 

własnością intelektualną; 

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w 

niej różne role; 

- potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące 

realizacji zamierzonych celów; 

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 

narodowego dziedzictwa kulturowego w różnorodnych 

jego przejawach. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna, klasyczna 

metoda problemowa, metoda projektu, wykład 

konwersatoryjny podczas spotkań z przedstawicielami 

kadry kierowniczej instytucji kultury oraz osobami, które z 

ramienia administracji publicznej, rządowej lub 

samorządowej sprawują nadzór merytoryczny  

i finansowy nad instytucjami kultury 
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20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Ocenianie ciągłe – aktywność w dyskusjach na 

ćwiczeniach w zakresie zagadnień objętych tematyką zajęć 

i zadanej literatury. Praca nad projektem indywidualnym 

lub grupowym. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną po semestrze 3., na podstawie oceny 

aktywności i oceny projektu. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Wiedza z zakresu zarządzania organizacjami kultury 

dotyczy specyfiki oraz uwarunkowań formalnoprawnych 

wszystkich trzech sfer: instytucji państwowych, 

samorządowych oraz niepublicznych. Ta specyfika 

dotyczy zarówno sfery organizacyjnej, jak i form 

finansowania, a także profilów działalności. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Dyskusja o roli instytucji kultury w tworzeniu dóbr kultury 

i ich upowszechniania. 

Wizytowanie instytucji kultury – w Tarnowie  

i Krakowie. 

Zapoznanie się – na miejscu – z warunkami  

i formami pracy instytucji kultury. 

Spotkania z pracownikami instytucji kultury kreującymi 

działalnością tych instytucji. 

Uczestnictwo w przygotowaniu programów radiowych i 

telewizyjnych – w studiach radiowych i telewizyjnych. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

1. Ilczuk D., Misiąg W., Finansowanie  

i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Gdańsk 

2004. 

2. Smoleń M., Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, 

Kraków 2003. 

3. Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i 

sztuki, Kraków 2001. 

4. Decentralizacja finansów publicznych, red. Stańczyk P. i 

in., Kraków 1998. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kultury, tekst jedn. Dz. U. z 

2001 r. Nr  13, poz. 123 ze zm. [zarządzanie] 

2. Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. 

Przeżytek czy nowa jakość?, pod red. Jacka Sójki, Marcina 

Poprawskiego i Przemysława Kieliszewskiego, Poznań 

2009. 
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25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

ma rozszerzoną, uporządkowaną wiedzę o kulturze, jej systemach 

społecznych obiegach, zorientowaną na zastosowanie praktyczne w 

wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej; 
F2P2_W11 

H2P_W02 

H2P_W04 

H2P_W05 

EK2 

ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji  

i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych z wybraną sferą 

działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej; 
F2P2_W13 

H2P_W05 

H2P_W08 

EK3 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prawnych  

i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji 

związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, 

medialnej, niezbędną do kierowania tymi instytucjami; 

F2P2_W14 H2P_W06 

EK4 

ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie  

i higienie pracy w instytucjach związanych z wybraną sferą 

działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej; 
F2P2_W17 H2P_W09 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK5 
samodzielnie planuje i realizuje oryginalne projekty w wybranej 

instytucji kultury, właściwe dla profilu jej statutowej działalności;  
F2P2_U06 

H2P_U03 

H2P_U08 

EK6 

ma pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości usług 

związanych z wybraną dziedziną kultury, działalności edukacyjnej  

i medialnej; 
F2P2_U09 H2P_U06 

EK7 

ma umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach wymagających 

współdziałania w zespole i wspólnego rozwiązywania problemów,  

jak i na stanowiskach wymagających samodzielności w podejmowaniu 

decyzji instytucjach kultury i edukacji oraz mediach; 

F2P2_U05 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

H2P_U06 

H2P_U07 

EK8 

potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji kultury  

i edukacji oraz mediów, w szczególności prawa autorskiego  

i związanego z zarządzaniem własnością intelektualną; 
F2P2_U10 H2P_U07 
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Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK9 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne 

role; 
F2P2_K04 H2P_K02 

EK10 
potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące realizacji 

zamierzonych celów; 
F2P2_K06 H2P_K03 

EK11 
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego 

dziedzictwa kulturowego w różnorodnych jego przejawach; 
F2P2_K10 H2P_K05 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

  

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma 2 
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VI. PRAKTYKI W RAMACH SPECJALIZACJI: ANIMACJA KULTURY 

1. praktyka śródroczna (pr) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
praktyka śródroczna 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 6 (2+2+2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I i II 

9 Semestr 1, 2, 3 

10 Typ zajęć praktyka 

11 Liczba godzin 90 (30+30+30) 

12 Koordynator 
dr Krystyna Choińska, doc. PWSZ 

dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ 

13 Prowadzący 
opiekunowie praktyk w PWSZ: dr Krystyna Choińska, 

doc. PWSZ, dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ 

14 Język wykładowy polski  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne brak wymagań wstępnych.  



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

173 

 

18 Efekty kształcenia 

UMIEJĘTNOŚCI 

Student:  

- potrafi zastosować formy/sytuacje/ i metody animacyjne 

w rozwoju społeczności lokalnych; organizować 

współpracę z lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i 

międzynarodowymi organizacjami wpływającymi na 

rozwój animacji;  

- umie przygotować strategię społecznej 

odpowiedzialności biznesu/CSR/ na poziomie 

podstawowym; zaangażować w swój projekt środowisko 

biznesowe; zastosować narzędzia współpracy animatora z 

przedsiębiorcą; nawiązać współpracę z partnerami 

społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem 

przedsiębiorcy i pracowników jego firmy;  

- posiada podstawowe umiejętności pisania programów 

rozwoju lokalnego i projektów związanych z ich 

realizacją; zarządzania instytucjami społeczeństwa 

obywatelskiego; potrafi utworzyć organizację 

pozarządową, powołać wolontariat;  

- potrafi kierować zespołami ludzi, wyznaczać cele, 

zadania, motywować, konsolidować; monitorować 

przebieg procesów, ewaluować; współpracować z 

otoczeniem instytucjonalnym, biznesowym, społecznym; 

- potrafi opracować segmentację rynku konsumenta; 

zaprojektować ofertę produktów kulturowych, cenę, 

promocję, dystrybucję; posługiwać się narzędziami 

promocji (informacja, reklama, sprzedaż bezpośrednia, 

public relations).  
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Student: 

- posiada zdolność słuchania, ekspresji, prowadzenia 

dialogu;  

- przyjmuje postawę refleksyjnego praktyka;  

- postępuje zgodnie z zasadami zawodowymi, normami 

etycznymi;  

- jest kreatywny, otwarty na inicjatywy społeczne, zmiany 

zachodzące w animacji i systemie społeczno- kulturowym;  

- jest nastawiony na sukces realizowanego projektu;  

- ma zdolność organizowania ludzi w organizacje 

pozarządowe, jest zorientowany na współpracę ze 

środowiskiem biznesu.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Praktyka w samorządach terytorialnych, instytucjach 

kultury, organizacjach pozarządowych, redakcjach mediów 

lokalnych. Metoda odniesienia do praktyki i uzupełnienia 

studiowanej problematyki. 
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- Wolontariat przy zdarzeniach realizowanych w instytucji 

(50% czasu przeznaczonego na praktykę) 

- Studiowanie dostępnych materiałów źródłowych 

odnoszących się do historii, zasobów kulturowych, 

otoczenia biznesowego, a także strategii rozwoju 

środowiska; 

- Analiza dokumentów podstawowych instytucji, jak: 

podstawy prawne, statut, regulamin organizacyjny, 

regulaminy rady programowej i inne; 

- Analiza dokumentacji programowej i sprawozdawczej 

stosowanych przez instytucje form animacyjnych 

/programy, plany, projekty/;  

- Analiza działania instytucji, z zakresu: polityki 

kulturalnej, programowania, projektowania, partnerstwa, 

współpracy z I, II, III sektorem, komunikowania 

społecznego, lokalnych produktów kulturowych, public 

relations;  

- Rozmowy /wywiady/ z kierownictwem i pracownikami 

instytucji, osobami znaczącymi oraz uczestnikami; 

- Obserwacja uczestnicząca stałych czynności i zdarzeń. 

- Asystowanie w realizacji zadań instytucji i samodzielne 

ich wykonywanie. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Systematyczna ocena: 

- przygotowania studentów do zajęć zgodnie  

z zaleceniem kierownictwa instytucji i opiekuna praktyki; 

- udziału studentów w działalności instytucji, w której 

odbywają praktyki. 

Opracowania studentów podlegające ocenie: 

- sprawozdanie z wolontariatu zrealizowanego w 

instytucji, 

- sprawozdanie z realizowanych przez studenta zdarzeń 

kulturalnych, 

- diagnoza instytucji i jej otoczenia, lokalnego kapitału 

społecznego, kulturowego, 

- reportaż z praktyki, recenzja wybranych zdarzeń 

kulturalnych w czasie odbywania praktyki. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2, 3. 

Warunki zaliczenia: 

- przekazanie uczelni w pierwszym tygodnia praktyki, 

harmonogramu zajęć, zaopiniowanego przez opiekuna 

praktyki, 

- zrealizowanie programu praktyki i uzyskanie pozytywnej 

oceny, wpisanej w karcie oceny praktyki, 

- przekazanie do sekretariatu IH PWSZ, w wyznaczonym 
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terminie: 

a/ dziennika praktyki, 

b/ karty oceny praktyki,  

c/ teczki dorobku z wytworzonymi przez siebie 

materiałami związanymi z praktyką, zgodnie z ustalonym 

wzorem.  

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE: zastosowania form 

/sytuacji/ i metod animacyjnych w stymulowaniu rozwoju 

społeczności lokalnych; organizowania współpracy  

z lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi  

i międzynarodowymi organizacjami liderami animacji  

w Polsce; przygotowania i realizacji strategii społecznej 

odpowiedzialności biznesu /CSR/ na poziomie 

podstawowym; zastosowania narzędzi współpracy 

animatora z przedsiębiorcą; pisania programów rozwoju 

lokalnego i projektów związanych z ich realizacją; 

zarządzania instytucjami społeczeństwa obywatelskiego; 

powoływania organizacji pozarządowych, organizowania 

wolontariatu; kierowania zespołami ludzkimi; 

wyznaczania celów, zadań, motywowania, 

konsolidowania; monitorowania procesów grupowych, 

ewaluowania; współpracy z otoczeniem instytucjonalnym, 

biznesowym, społecznym; opracowywania segmentacji 

rynku konsumenta; projektowania oferty produktów 

kulturowych, kształtowania ceny, promocji, dystrybucji; 

stosowania narzędzi promocji (informacja, reklama, 

sprzedaż bezpośrednia, public relations). 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE W ZAKRESIE: postępowania 

zgodnie z zasadami zawodowymi, normami etycznymi, 

otwartości na zmiany zachodzące w animacji i systemie 

społeczno- kulturowym; postawy współpracy ze 

środowiskiem biznesu, nastawienia na sukces 

realizowanego projektu; odpowiedzialności za ochronę 

wartości lokalnych. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Formy /sytuacje/ i metody animacyjne stosowane w 

rozwoju społeczności lokalnych. 

Współpraca instytucji z lokalnymi, regionalnymi, 

ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami 

liderami animacji w Polsce. 

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu /CSR/ w 

środowisku lokalnym, na poziomie podstawowym. 

Metody motywowania i angażowania środowiska 

biznesowego w realizacje projektów.  

Zastosowanie narzędzi współpracy animatora z 
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przedsiębiorcą. 

Współpraca z partnerami społecznymi ze szczególnym 

uwzględnieniem przedsiębiorcy i pracowników jego firmy. 

Programy rozwoju lokalnego i projekty związane z ich 

realizacją.  

Zarządzanie instytucjami społeczeństwa obywatelskiego.  

Powoływanie organizacji pozarządowych i zarządzanie 

organizacjami pozarządowymi.  

Organizacja wolontariatu. 

Kierowanie zespołami ludzkimi, wyznaczanie celów, 

zadań, motywowanie, konsolidowanie; monitorowanie 

przebiegu procesów grupowych, ewaluowanie; współpraca 

sektorowa z otoczeniem instytucjonalnym, biznesowym, 

społecznym. 

Opracowywanie segmentacji rynku konsumenta, 

projektowanie i wprowadzanie na rynek oferty produktów 

kulturowych, kształtowanie ceny, promocja, dystrybucja.  

Posługiwanie się narzędziami promocji (informacja, 

reklama, sprzedaż bezpośrednia, public relations). 

Cechy, predyspozycje przypisane do roli animatora: 

odpowiedzialność za ochronę wartości lokalnych, 

podejmowane działania; postępowanie zgodnie z zasadami 

zawodowymi i normami etycznymi; otwartość na zmiany 

zachodzące w animacji i systemie społeczno-kulturowym; 

nastawienie na sukces realizowanych projektów; 

predyspozycje do współpracy ze środowiskiem biznesu. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura zalecana do przedmiotów specjalności w 1 i 2 

semestrze. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  
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i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK1 

potrafi zastosować formy/sytuacje/ i metody animacyjne w rozwoju 

społeczności lokalnych; organizować współpracę z lokalnymi, 

regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami 

wpływającymi na rozwój animacji;  

F2P2_U07 

 
F2P2_U13 

H2P_U03 

H2P_U04 

 

H2P_U03 

H2P_U09 

EK2 

umie przygotować strategię społecznej odpowiedzialności 

biznesu/CSR/ na poziomie podstawowym; zaangażować w swój 

projekt środowisko biznesowe; zastosować narzędzia współpracy 

animatora z przedsiębiorcą; nawiązać współpracę z partnerami 

społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorcy  

i pracowników jego firmy;  

F2P2_U11 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

H2P_U08 

EK3 

posiada podstawowe umiejętności pisania programów rozwoju 

lokalnego i projektów związanych z ich realizacją; zarządzania 

instytucjami społeczeństwa obywatelskiego; potrafi utworzyć 

organizację pozarządową, powołać wolontariat;  

F2P2_U07 
H2P_U03 

H2P_U04 

EK4 

potrafi kierować zespołami ludzi, wyznaczać cele, zadania, 

motywować, konsolidować; monitorować przebieg procesów, 

ewaluować; współpracować z otoczeniem instytucjonalnym, 

biznesowym, społecznym; 

F2P2_U05 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

H2P_U06 

H2P_U07 

EK5 

potrafi opracować segmentację rynku konsumenta; zaprojektować 

ofertę produktów kulturowych, cenę, promocję, dystrybucję; 

posługiwać się narzędziami promocji (informacja, reklama, sprzedaż 

bezpośrednia, public relations);  

F2P2_U06 
H2P_U03 

H2P_U08 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK6 posiada zdolność słuchania, ekspresji, prowadzenia dialogu;  F2P2_K13 

H2P_K01 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK7 przyjmuje postawę refleksyjnego praktyka;  F2P2_K03 
H2P_K01 

H2P_K04 

EK8 postępuje zgodnie z zasadami zawodowymi, normami etycznymi; F2P2_K07 
H2P_K03 

H2P_K04 

EK9 
jest kreatywny, otwarty na inicjatywy społeczne, zmiany zachodzące w 

animacji i systemie społeczno- kulturowym;  
F2P2_K05 

H2P_K02 

H2P_K05 

EK10 
jest nastawiony na sukces realizowanego projektu;  

ma zdolność organizowania ludzi w organizacje pozarządowe, jest 

zorientowany na współpracę ze środowiskiem biznesu; 
F2P2_K09 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK11 
ma zdolność organizowania ludzi w organizacje pozarządowe, jest 

zorientowany na współpracę ze środowiskiem biznesu; 
F2P2_K04 H2P_K02 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS  
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Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  3 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1,5 

Suma  6 
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VI. PRAKTYKI W RAMACH SPECJALIZACJI: ANIMACJA KULTURY 

2. praktyka ciągła (pr) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
praktyka ciągła 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 6 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 
2 (we wrześniu lub w innym miesiącu – lipiec, sierpień – 

ustalonym z opiekuneem praktyk w ZFP)  

10 Typ zajęć praktyka 

11 Liczba godzin 80 

12 Koordynator 
dr Krystyna Choińska, doc. PWSZ 

dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ 

13 Prowadzący 
opiekunowie praktyk w PWSZ: dr Krystyna Choińska, 

doc. PWSZ, dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ 

14 Język wykładowy polski  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
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17 Wymagania wstępne brak wymagań wstępnych.  

18 Efekty kształcenia 

UMIEJĘTNOŚCI 

Student:  

- potrafi zastosować formy/sytuacje/ i metody animacyjne 

w rozwoju społeczności lokalnych; organizować 

współpracę z lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i 

międzynarodowymi organizacjami wpływającymi na 

rozwój animacji;  

- umie przygotować strategię społecznej 

odpowiedzialności biznesu/CSR/ na poziomie 

podstawowym; zaangażować w swój projekt środowisko 

biznesowe; zastosować narzędzia współpracy animatora z 

przedsiębiorcą; nawiązać współpracę z partnerami 

społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem 

przedsiębiorcy i pracowników jego firmy;  

- posiada podstawowe umiejętności pisania programów 

rozwoju lokalnego i projektów związanych z ich 

realizacją; zarządzania instytucjami społeczeństwa 

obywatelskiego; potrafi utworzyć organizację 

pozarządową, powołać wolontariat;  

- potrafi kierować zespołami ludzi, wyznaczać cele, 

zadania, motywować, konsolidować; monitorować 

przebieg procesów, ewaluować; współpracować z 

otoczeniem instytucjonalnym, biznesowym, społecznym; 

- potrafi opracować segmentację rynku konsumenta; 

zaprojektować ofertę produktów kulturowych, cenę, 

promocję, dystrybucję; posługiwać się narzędziami 

promocji (informacja, reklama, sprzedaż bezpośrednia, 

public relations).  
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

- posiada zdolność słuchania, ekspresji, prowadzenia 

dialogu;  

- przyjmuje postawę refleksyjnego praktyka;  

- postępuje zgodnie z zasadami zawodowymi, normami 

etycznymi;  

- jest kreatywny, otwarty na inicjatywy społeczne, zmiany 

zachodzące w animacji i systemie społeczno- kulturowym;  

- jest nastawiony na sukces realizowanego projektu;  

- ma zdolność organizowania ludzi w organizacje 

pozarządowe, jest zorientowany na współpracę ze 

środowiskiem biznesu.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Praktyka w samorządach terytorialnych, instytucjach 

kultury, organizacjach pozarządowych, redakcjach mediów 

lokalnych. Metoda odniesienia do praktyki i uzupełnienia 
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studiowanej problematyki. 

- Wolontariat przy zdarzeniach realizowanych w instytucji 

(50% czasu przeznaczonego na praktykę) 

- Studiowanie dostępnych materiałów źródłowych 

odnoszących się do historii, zasobów kulturowych, 

otoczenia biznesowego, a także strategii rozwoju 

środowiska; 

- Analiza dokumentów podstawowych instytucji, jak: 

podstawy prawne, statut, regulamin organizacyjny, 

regulaminy rady programowej i inne; 

- Analiza dokumentacji programowej i sprawozdawczej 

stosowanych przez instytucje form animacyjnych 

/programy, plany, projekty/;  

- Analiza działania instytucji, z zakresu: polityki 

kulturalnej, programowania, projektowania, partnerstwa, 

współpracy z I, II, III sektorem, komunikowania 

społecznego, lokalnych produktów kulturowych, public 

relations;  

- Rozmowy /wywiady/ z kierownictwem i pracownikami 

instytucji, osobami znaczącymi oraz uczestnikami; 

- Obserwacja uczestnicząca stałych czynności i zdarzeń. 

- Asystowanie w realizacji zadań instytucji i samodzielne 

ich wykonywanie. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Systematyczna ocena: 

- przygotowania studentów do zajęć zgodnie  

z zaleceniem kierownictwa instytucji i opiekuna praktyki; 

- udziału studentów w działalności instytucji, w której 

odbywają praktyki. 

Opracowania studentów podlegające ocenie: 

- sprawozdanie z wolontariatu zrealizowanego w 

instytucji, 

- sprawozdanie z realizowanych przez studenta zdarzeń 

kulturalnych, 

- diagnoza instytucji i jej otoczenia, lokalnego kapitału 

społecznego, kulturowego, 

- reportaż z praktyki, recenzja wybranych zdarzeń 

kulturalnych w czasie odbywania praktyki. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2, 3. 

Warunki zaliczenia: 

- przekazanie uczelni w pierwszym tygodnia praktyki, 

harmonogramu zajęć, zaopiniowanego przez opiekuna 

praktyki, 

- zrealizowanie programu praktyki i uzyskanie pozytywnej 

oceny, wpisanej w karcie oceny praktyki, 
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- przekazanie do sekretariatu IH PWSZ, w wyznaczonym 

terminie: 

a/ dziennika praktyki, 

b/ karty oceny praktyki,  

c/ teczki dorobku z wytworzonymi przez siebie 

materiałami związanymi z praktyką, zgodnie z ustalonym 

wzorem.  

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE: zastosowania form 

/sytuacji/ i metod animacyjnych w stymulowaniu rozwoju 

społeczności lokalnych; organizowania współpracy  

z lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi  

i międzynarodowymi organizacjami liderami animacji  

w Polsce; przygotowania i realizacji strategii społecznej 

odpowiedzialności biznesu /CSR/ na poziomie 

podstawowym; zastosowania narzędzi współpracy 

animatora z przedsiębiorcą; pisania programów rozwoju 

lokalnego i projektów związanych z ich realizacją; 

zarządzania instytucjami społeczeństwa obywatelskiego; 

powoływania organizacji pozarządowych, organizowania 

wolontariatu; kierowania zespołami ludzkimi; 

wyznaczania celów, zadań, motywowania, 

konsolidowania; monitorowania procesów grupowych, 

ewaluowania; współpracy z otoczeniem instytucjonalnym, 

biznesowym, społecznym; opracowywania segmentacji 

rynku konsumenta; projektowania oferty produktów 

kulturowych, kształtowania ceny, promocji, dystrybucji; 

stosowania narzędzi promocji (informacja, reklama, 

sprzedaż bezpośrednia, public relations). 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE W ZAKRESIE: postępowania 

zgodnie z zasadami zawodowymi, normami etycznymi, 

otwartości na zmiany zachodzące w animacji i systemie 

społeczno- kulturowym; postawy współpracy ze 

środowiskiem biznesu, nastawienia na sukces 

realizowanego projektu; odpowiedzialności za ochronę 

wartości lokalnych. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Formy /sytuacje/ i metody animacyjne stosowane w 

rozwoju społeczności lokalnych. 

Współpraca instytucji z lokalnymi, regionalnymi, 

ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami 

liderami animacji w Polsce. 

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu /CSR/ w 

środowisku lokalnym, na poziomie podstawowym. 

Metody motywowania i angażowania środowiska 

biznesowego w realizacje projektów.  
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Zastosowanie narzędzi współpracy animatora z 

przedsiębiorcą. 

Współpraca z partnerami społecznymi ze szczególnym 

uwzględnieniem przedsiębiorcy i pracowników jego firmy. 

Programy rozwoju lokalnego i projekty związane z ich 

realizacją.  

Zarządzanie instytucjami społeczeństwa obywatelskiego.  

Powoływanie organizacji pozarządowych i zarządzanie 

organizacjami pozarządowymi.  

Organizacja wolontariatu. 

Kierowanie zespołami ludzkimi, wyznaczanie celów, 

zadań, motywowanie, konsolidowanie; monitorowanie 

przebiegu procesów grupowych, ewaluowanie; współpraca 

sektorowa z otoczeniem instytucjonalnym, biznesowym, 

społecznym. 

Opracowywanie segmentacji rynku konsumenta, 

projektowanie i wprowadzanie na rynek oferty produktów 

kulturowych, kształtowanie ceny, promocja, dystrybucja.  

Posługiwanie się narzędziami promocji (informacja, 

reklama, sprzedaż bezpośrednia, public relations). 

Cechy, predyspozycje przypisane do roli animatora: 

odpowiedzialność za ochronę wartości lokalnych, 

podejmowane działania; postępowanie zgodnie z zasadami 

zawodowymi i normami etycznymi; otwartość na zmiany 

zachodzące w animacji i systemie społeczno-kulturowym; 

nastawienie na sukces realizowanych projektów; 

predyspozycje do współpracy ze środowiskiem biznesu. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura zalecana do przedmiotów specjalności w 1 i 2 

semestrze. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
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Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK1 

potrafi zastosować formy/ sytuacje/ i metody animacyjne w rozwoju 

społeczności lokalnych; organizować współpracę z lokalnymi, 

regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami  

– liderami animacji w Polsce;  

F2P2_U07 

 

F2P2_U13 

H2P_U03 

H2P_U04 

 

H2P_U03 

H2P_U09 

EK2 

potrafi opracować inwentaryzację dziedzictwa kulturowego i zasobów 

kultury współczesnej środowiska lokalnego; przekształcić walory 

kulturowe środowiska w lokalny /regionalny/ produkt kulturowy; 

sklasyfikować lokalne produkty kulturowe; opracować projekt 

wdrożenia lokalnego produktu kulturowego  

i wprowadzić do oferty turystyki kulturowej; opracować program 

promocji lokalnego produktu kulturowego;  

F2P2_U08 

 

F2P2_U06 

H2P_U03 

H2P_U05 

 

H2P_U03 

H2P_U08 

EK3 

potrafi opracować lokalny system obiegu informacji; posiada 

umiejętność współpracy z mediami (konferencje prasowe, imprezy  

z udziałem środków masowego przekazu, współpraca z prasą, radiem, 

telewizją); posiada podstawowe umiejętności pozwalające na 

powołanie pisma lokalnego: środowiskowe konsultacje, konsultacje 

zewnętrzne w Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej, kompletowanie zespołu 

redakcyjnego, opracowanie projektu technicznego, graficznego  

i merytorycznego pisma; 

F2P2_U10 

 

F2P2_U15 

 

F2P2_U16 

 

F2P2_U22 

H2P_U07 

 

H2P_U11 

 

H2P_U10 

H2P_U12 

 

H2P_U01 

H2P_U11 

EK4 
umie prowadzić działalność promocyjną poprzez wydawnictwa, formy 

wizualne, organizacje ekspozycji na targach i wystawach, imprezy 

promocyjne, poprzez media;  
F2P2_U22 

H2P_U01 

H2P_U11 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK5 

 

posiada zdolność słuchania, ekspresji, prowadzenia dialogu;  

 
F2P2_K13 

H2P_K01 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK6 
postępuje zgodnie z zasadami zawodowymi, normami etycznymi, ma 

świadomość odpowiedzialności za słowo;  
F2P2_K07 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK7 
jest kreatywny, otwarty na inicjatywy społeczne, zmiany zachodzące  

w animacji i systemie społeczno- kulturowym;  
F2P2_K05 

H2P_K02 

H2P_K05 

EK8 jest nastawiony na sukces realizowanego projektu; F2P2_K02 

H2P_K01 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK9 
posiada przekonanie o wpływie walorów kultury lokalnej na rozwój 

środowiska, jest odpowiedzialny za ochronę wartości lokalnych; 
F2P2_K10 H2P_K05 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 
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Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  3 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1,5 

Suma 6 
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VII. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: NAUCZYCIELSKA 

1. przygotowanie psychologiczne do nauczania we wszystkich typach szkół na III i IV 

etapie edukacyjnym (w) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

przygotowanie psychologiczne do nauczania we 

wszystkich typach szkół na III i IV etapie edukacyjnym. 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 05.1 

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I  

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć wykład 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator prof. dr hab. J. Kowalikowa 

13 Prowadzący prof. dr hab. J. Zdebski 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne 
Student posiada wiedzę z zakresu podstawowego kursu 

psychologii. 
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18 Efekty kształcenia 

WIEDZA 

Student posiada elementarną wiedzę dotyczącą 

dojrzewania biologicznego człowieka oraz rozwoju 

poznawczego, psychoseksualnego, rozwoju tożsamości, 

rozwoju społeczno-moralnego i emocjonalnego. Zna 

problemy wychowawcze oraz zagrożenia występujące w 

omawianym okresie. Dostrzega związki tych procesów ze 

zmianami w otaczającym środowisku społecznym. 
UMIEJĘTNOŚCI 

Efektem kursu jest umiejętność wglądu oraz zrozumienia 

sytuacji wychowanka i optymalnego interpretowania jego 

zachowania. Pozwoli to na lepszą integrację z uczniami, 

dobór odpowiednich form reagowania na zachowanie 

jednostki lub grupy oraz skuteczniejsze rozwiązywanie 

powstałych problemów i konfliktów. 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Student rozumie konieczność systematycznego 

wzbogacania swej wiedzy, szukania nowych rozwiązań 

pozwalających na ukształtowanie właściwej relacji z 

wychowankami i prawidłowe identyfikowanie 

występujących problemów. Monitoruje swe zachowanie, 

aby doskonalić funkcjonowanie w grupie społecznej. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Metoda podająca z wykorzystaniem pomocy 

multimedialnych i z elementami dyskusji. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Studenci przygotowują prace pisemne i zdają ustne 

kolokwium zaliczeniowe. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1.  

Ocena jest średnią arytmetyczną uzyskaną z ustnego 

kolokwium i prac pisemnych. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Kurs obejmuje podstawowe informacje na temat przebiegu 

i dynamiki rozwoju psychicznego w okresie adolescencji  

i wczesnej dorosłości. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Rozwój procesów poznawczych w okresie dojrzewania. 

Dynamika i zakres reakcji emocjonalno-społecznych w 

okresie adolescencji. 

Kształtowanie się osobowości w ujęciu wybranych teorii 

psychologicznych. 

Postawy moralne w okresie dorastania.  

Relacje młodzieży z rodziną. Patologia rodziny. 

Rozwój psychoseksualny. Przyjaźnie heteroseksualne. 

Kontakty seksualne. Miłość. 

Funkcjonowanie młodzieży w grupie rówieśniczej. 
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Komunikowanie się, konflikty, negocjacje. 

Grupa rówieśnicza jako grupa odniesienia dla młodzieży w 

okresie dojrzewania. 

Elementy psychopatologii zjawisk społecznych. 

Uzależnienia młodzieży. Zagrożenia społeczne. Sekty, 

grupy nieformalne, przemoc, zachowania przestępcze. 

Wybór drogi życiowej, kształtowanie celów. Aspiracje 

młodego pokolenia. 

Wczesna dorosłość i zadania rozwojowe jednostki w tym 

okresie. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Trempała J. (red), Psychologia rozwoju człowieka, Wyd. 

Nauk. PWN, Warszawa 2011. 

Kaja B.M., Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć 

świat życia człowieka, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2010. 

Schaffer R.H., Psychologia rozwojowa. Podstawowe 

pojęcia, Wyd. UJ, Kraków 2010. 

Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Wyd. Nauk. 

PWN, Warszawa 2007. 

 

Literatura uzupełniająca: 

Adamski F., Rodzina: Wymiar społeczno-kulturowy, Wyd. 

UJ, Kraków 2002. 

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia 

wychowawcza, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002. 

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Wyd. 

Nauk. „Scholar”, Warszawa 2000. 

Harwas-Napierała B., Trempała J.(red.), Psychologia 

rozwoju człowieka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
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Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

posiada elementarną wiedzę dotyczącą dojrzewania biologicznego 

człowieka oraz rozwoju poznawczego, psychoseksualnego, rozwoju 

tożsamości, rozwoju społeczno-moralnego i emocjonalnego; 
F2P2_W16 

H2P_W04 

H2P_W08 

EK2 

zna problemy wychowawcze oraz zagrożenia występujące w 

omawianym okresie. Dostrzega związki tych procesów ze zmianami w 

otaczającym środowisku społecznym; 
F2P2_W15 H2P_W07 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK3 

potrafi zanalizować i zrozumieć sytuację wychowanka oraz optymalnie 

zinterpretować jego zachowanie, przez co będzie mógł lepiej 

integrować się z uczniami, dobierać trafniej odpowiednie formy 

reagowania na zachowanie jednostki lub grupy oraz stosować 

skuteczniejsze rozwiązania powstałych problemów i konfliktów; 

F2P2_U01 

 

F2P2_U02 

 

 

 

 

 

F2P2_U13 

H2P_U01 

 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

 

H2P_U03 

H2P_U09 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK4 

rozumie konieczność systematycznego wzbogacania swej wiedzy, 

szukania nowych rozwiązań pozwalających na ukształtowanie 

właściwej relacji z wychowankami i prawidłowe identyfikowanie 

występujących problemów;  

F2P2_K01 

 

 

F2P2_K04 

H2P_K01 

H2P_K04 

 

H2P_K02 

EK5 
monitoruje swe zachowanie, aby doskonalić funkcjonowanie w grupie 

społecznej; 

F2P2_K03 

 

H2P_K01 

H2P_K04 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,25 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  0,5 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,25 

Suma 1 
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VII. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: NAUCZYCIELSKA 

2. przygotowanie pedagogiczne do nauczania we wszystkich typach szkół na III  

    i IV etapie edukacyjnym (w) 

 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

przygotowanie pedagogiczne do nauczania we wszystkich 

typach szkół na III i IV etapie edukacyjnym 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 05.0 

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć wykład 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator prof. dr hab. J. Kowalikowa 

13 Prowadzący dr W. Kulesza 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii ogólnej 

18 Efekty kształcenia Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zdobycia 

wiedzy pedagogicznej, pozwalającej na zrozumienie 
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specyfiki zachowań uczniów oraz ułatwiającej rozwiązanie 

problemów wychowawczych w grupach młodzieży 

szkolnej na III i IV poziomie nauczania, a także poznanie 

metod pracy wychowawczej w sytuacjach trudnych.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład konwersatoryjny, wykład połączony z prezentacją 

materiałów przygotowanych w programie Power Point, 

metoda sytuacyjna. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1.  

Ocena merytoryczna udziału studentów w dyskusji 

podczas zajęć. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1. na podstawie obecności 

na zajęciach, udziału w dyskusji oraz pozytywnego wyniku 

z ustnego lub pisemnego kolokwium zaliczeniowego. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Specyfika rozwoju społeczno-moralnego uczniów w wieku 

dojrzewania. Problemowe zachowania uczniów. Patologia 

dzieci i młodzieży szkolnej – sposoby rozpoznawania 

problemów i profilaktyka szkolna. Praca wychowawcy 

klasowego. Tematyka zajęć wychowawczych. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Aksjologiczne podstawy wychowania. 

Specyfika rozwoju społeczno-moralnego młodzieży 

szkolnej. 

Biospołeczne podstawy rozwoju dzieci i młodzieży 

szkolnej. 

Problematyka dyscypliny szkolonej. 

Diagnozowanie sytuacji trudnych w klasie. 

Problemowe zachowania uczniów. 

Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów. 

Dysfunkcjonalność uczniów szkoły gimnazjalnej  

i ponadgimnazjalnej. 

Przestępczość wśród młodzieży – diagnoza i profilaktyka. 

Praca z uczniem trudnym. 

Praca z uczniem zdolnym. 

Specyfika pracy nauczyciela – wychowawcy. Lekcje 

wychowawcze (tematyka i sposoby realizacji). Spotkania z 

rodzicami.   

Praca nad sobą (własnym rozwojem) nauczyciela szkoły 

średniej – planowanie ścieżki rozwoju zawodowego, 

doskonalenie własnych kompetencji społecznych  

i zawodowych.  

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 
Literatura podstawowa: 

Gaś Z., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006. 
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Janowski K., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 

1987. 

Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik 

akademicki, t. I-II, Warszawa 2004 

Limont W., Uczeń zdolny, Gdańsk 2010. 

Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. 

Materiały metodyczne, Kraków 2011. 

Petlak E., Klimat szkoły. Klimat klasy, Warszawa 2007. 

Urban B., Stanik J.M., Resocjalizacja, t. I-II, Warszawa 

2008. 

Zawisza-Masłyk E., Kompetencje społeczne 

gimnazjalistów i ich wychowawcze implikacje, Gdańsk 

2010. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

posiada wiedzę pedagogiczną, pozwalającą na zrozumienie specyfiki 

zachowań uczniów oraz ułatwiającą rozwiązanie problemów 

wychowawczych w grupach młodzieży szkolnej na  III i IV poziomie  

nauczania, a także zna metody pracy wychowawczej w sytuacjach 

trudnych 

F2P2_W15 

 

F2P2_W16 
 

 

H2P_W07 

 

H2P_W04 

H2P_W08 

 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 
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Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,25 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  0,5 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,25 

Suma 1 
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VII. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: NAUCZYCIELSKA 

3. metodyka nauczania literatury i języka polskiego (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil 
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
metodyka nauczania literatury i języka polskiego 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 05.1 

6 Punkty ECTS 16 (8+8) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I i II 

9 Semestr 2 i 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 60 + 60 godzin 

12 Koordynator prof. dr hab. J. Kowalikowa 

13 Prowadzący dr K. Choińska, doc. PWSZ  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne ukończone studia na szczeblu licencjackim 

18 Efekty kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska II stopnia o 

profilu praktycznym uwzględniają spełnienie czterech 
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warunków. Są to: charakter dyscyplin kierunkowych tj. 

wiedzy o literaturze polskiej i o języku polskim, potrzeby 

związane z przygotowywaniem absolwentów do realizacji 

zadań edukacyjnych, a w szczególności do wykonywania 

zawodu nauczyciela polonisty w gimnazjum oraz w szkole 

ponadgimnazjalnej, swoistości przedmiotu metodyka 

nauczania języka polskiego łączącego teorię z praktyką, 

oraz specyfika prowadzonych zajęć, czyli ćwiczeń. W 

swych założeniach, a więc jako cele, reprezentują wszystkie 

trzy kategorie wyników nauczania, a więc wiedzę, 

umiejętności oraz kompetencje społeczne. 
WIEDZA  

Student: 

- ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę o zakresie, miejscu 

i znaczeniu studiów polonistycznych w obszarze nauk 

humanistycznych jako ich kontekście (idee filozoficzne i 

estetyczne), o specyfice przedmiotu szkolnego o nazwie 

język polski, o relacji pomiędzy nauką a nauczaniem w 

kontekście konstytuujących go trzech rozległych dyscyplin: 

literaturoznawstwa, językoznawstwa  

i kulturoznawstwa, o koncepcji, organizacji, treściach 

(programach) polonistyki szkolnej na szczeblu 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, o możliwych do 

wykorzystania metodach pracy w klasie i poza nią (ze 

szczególnym uwzględnieniem samokształcenia), o 

dostępnych na rynku wydawniczym podręcznikach  

i innych materiałach dydaktycznych, o cechach  

i potrzebach specyficznych dla społeczności uczniów-

nastolatków, a także dla poszczególnych jednostek w ich 

obrębie (ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych 

zjawisk, takich np. jak szkolna agresja), o bogatym i 

złożonym pejzażu edukacyjnym, w którym funkcjonuje 

szkoła oraz o jego składnikach,z którymi musi często 

konkurować, a których wpływy winna jednocześnie 

koordynować, o pożytkach dla edukacji, jakie niosą ze sobą 

media, a także o niebezpieczeństwach, jakie jej z ich strony 

grożą, o zadaniach, obszarach działalności nauczyciela 

polonisty i konieczności przygotowania się do niej w 

ramach studiów merytorycznie, warsztatowo oraz 

mentalnie;   

- zna teorie, nurty, kierunki i poglądy w obrębie metodyki 

nauczania języka polskiego i literatury polskiej, a także jej 

dorobek utrwalony w literaturze przedmiotowej, orientuje 

się, do jakich pozycji winien sięgnąć, by znaleźć pomoc w 

pokonaniu określonych trudności; 

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową 
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z zakresu teorii literatury (kierunki, poglądy, stanowiska), 

historii literatury, języka i językoznawstwa (współczesna 

polszczyzna i jej odmiany, tendencje rozwojowe, 

charakterystyczne zjawiska), kultury (kultura wysoka i 

popularna, różnorodne teksty kultury ich odbiór oraz relacja, 

jaka zachodzi pomiędzy nimi a dziełami literackimi), 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w edukacji  

i działalności w innych obszarach życia społecznego; 

- orientuje się dobrze w istnieniu, różnych instytucji o 

charakterze edukacyjno-kulturalnym, o ich organizacji, 

działalności (w tym bezpośrednio oraz pośrednio 

edukacyjnej); 

- zna w zarysie prawo oświatowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów określających warunki promocji 

ucznia do następnej klasy, na wyższy szczebel edukacyjny 

oraz regulujących postępowanie związane z egzaminem 

dojrzałości; 

- rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz 

konieczność zarządzania zasobami własności 

intelektualnej. 
UMIEJĘTNOŚCI 

Student potrafi: 

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 

oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; 

- samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny 

i praktyczny niezbędny do opracowania i rozwiązania 

konkretnego problemu, który ma zostać przełożony na 

zagadnienie lekcyjne, opracować to zagadnienie w formie 

konspektu lub scenariusza projektującego proces 

dydaktyczny, opatrzyć ów projekt stosownym tytułem 

(temat lekcji), dobrać metody pracy pozwalające 

zrealizować założone cele lekcji przy uwzględnieniu 

czynników warunkujących powodzenie dydaktyczne; 

- aktywizować uczniów, wyzwalać ich kreatywność, 

kierować ich pracą samokształceniową poza klasą, udzielać 

instruktażu niezbędnego, by mogli z korzyścią dla siebie 

wykonać powierzone im zadania (organizacja 

samodzielnego uczenia się z podręcznika, przygotowywanie 

dłuższej wypowiedzi pisanej  

i mówionej); 

- kontrolować wyniki nauczania, przygotowując w razie 

potrzeby stosowne narzędzia (np. pytania kontrolne w 

ramach tzw. sprawdzianów nauczycielskich zwanych 

potocznie testami); 
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- wejść w stosunku do uczniów w rolę mistrza w zakresie 

mówienia i pisania (tworzenie udanych tekstów, np. 

wzorcowych szkiców interpretacyjnych prezentowanych 

jako przykład oraz płaszczyzna odniesienia); 

- planować i realizować badania podejmowane w celu 

optymalizacji procesu dydaktycznego, upubliczniać  

i przekazywać własne doświadczenie warsztatowe 

(metodyczne) w formie odczytów i artykułów, 

- samodzielnie zdobywać potrzebną (nową) wiedzę 

merytoryczną i poszerzać umiejętności warsztatowe, 

doskonaląc swą zawodową kompetencję. 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Student: 

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie jako 

warunek osobistego rozwoju oraz wzbogacania swej 

kompetencji jako specjalisty, efektywnie organizuje 

wspomniany proces, potrafi inspirować i organizować 

proces uczenia się innych osób jako pracę grupową oraz 

indywidualną, jest w stanie stawiać im wymagania, którym 

zdołają sprostać, formułować zadania na miarę ich 

możliwości i zainteresowań; 

- potrafi właściwie określić własne oczekiwania edukacyjne 

przy wzięciu pod uwagę zarówno własnych jak i 

uczniowskich możliwości, aby zaspokajać własne ambicje, 

oczekiwania społeczne oraz potrzeby edukacyjne; 

- ma świadomość wielorakich obowiązków zarówno 

zawodowych jak i społecznych, z jakimi musi zmierzyć się 

nauczyciel polonista i jest gotowy merytorycznie i 

psychologicznie do konfrontacji z nimi; 

- dostrzega etyczny wymiar swoich działań jako nauczyciel, 

wychowawca, podmiot podejmujący różnego rodzaju 

aktywność oświatową i społeczną, poszukuje rozwiązań 

zgodnych z przepisami prawa oraz środowiskową i 

zawodową tradycją; 

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 

narodowego i światowego dziedzictwa kulturowego 

w różnorodnych jego przejawach, a także osobistego 

uczestniczenia w procesie budowania tożsamości zbiorowej 

i indywidualnej, wykazuje się postawą szacunku dla 

odmienności światopoglądowej i kulturowej innych osób; 

- ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej 

w procesie kształtowania więzi społecznych, jest otwarty na 

nowe idee i gotów do zmiany opinii i modyfikacji sposobu 

działania w świetle przekonujących argumentów; 

- jest świadomym uczestnikiem kultury, kształtującym 

i zaspokajającym własne potrzeby kulturalne 
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i wpływającym na upodobania otoczenia, interesującym się 

aktualnymi i nowymi zjawiskami w sztuce. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Studenci hospitują zajęcia nauczyciela ćwiczeniowego, a 

później prowadzą swoją pierwszą lekcję, którą obserwują: 

nauczyciel metodyki, nauczyciel ćwiczeniowy i studenci; po 

zakończeniu lekcji następuje omówienie przeprowadzonej 

przez studenta lekcji i jej ocena. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Kryteria oceny lekcji:  

1. 1. Przygotowanie lekcji (przygotowanie merytoryczne, 

forma konspektu, prawidłowo formułowane cele i zadania, 

prawidłowość zaplanowania faz lekcji, wartość 

przygotowanych materiałów do lekcji, ich celowość) 0–

15 pkt. 

2. 2. Ocena przebiegu lekcji (proporcje czasowe 

poszczególnych faz, budowa lekcji, kontakt z uczniami: 

słowny, wzrokowy, operowanie głosem, sprawdzanie 

stopnia zrozumienia treści u uczniów, aktywizowanie 

uczniów, techniki poprawy błędów, interakcje w grupie, 

przejrzystość i klarowność instrukcji, forma przekazu 

wiadomości: klarowność, zwięzłość, nawiązanie do 

poprzedniej lekcji – do posiadanych już wiadomości, 

techniki i metody pracy, zapis lekcji na tablicy, w zeszycie, 

umiejętność wykorzystania środków dydaktycznych, 

tempo lekcji, dyscyplina na lekcji) 0–28 pkt. 

3. 3. Poprawność językowa nauczyciela 0–5 pkt. 

4. 4. Podsumowanie lekcji (stopień realizacji założonych celów, 

elastyczność nauczyciela i umiejętność zastosowania 

alternatywnego toku lekcji, zadanie domowe, jego 

celowość i zasadność, ogólne wrażenie z lekcji) 0–12 pkt. 

0–30 –– niedostateczny; 

31–36 –– dostateczny; 

37–42 –– plus dostateczny; 

43-49 –– dobry; 

50–55 –– plus dobry; 

56–60 –– bardzo dobry. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

 Forma zaliczenia: 

zaliczenie z oceną po semestrze 3; 

egzamin praktyczny „nauczycielski” po semestrze 3. 

Warunki zaliczenia ćwiczeń w semestrze 3:  

- samodzielne przeprowadzenie lekcji, która jest oceniana 

według kryteriów oceny lekcji; 

- aktywny udział w zajęciach; 

- poprawne wykonanie obowiązkowych prac własnych. 

Praktyczny egzamin nauczycielski 
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Lekcja języka polskiego prowadzona przez studenta w 

szkole ponadgimnazjalnej jest oceniana zgodnie z 

kryteriami oceny lekcji przez nauczyciela-metodyka z 

PWSZ oraz nauczyciela-praktyka ze szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

Po przeprowadzonej przez studenta lekcji języka polskiego 

następuje jej omówienie polegające na wypunktowaniu 

zarówno zalet, jak i uchybień (mankamentów) tej lekcji.  

W omówieniu biorą udział: 

– student (prowadzący lekcję języka polskiego); 

– nauczyciel-metodyk z PWSZ w Tarnowie; 

– nauczyciel-praktyk ze szkoły ponadgimnazjalnej, w której 

odbywa się lekcja. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Swoistość nauczania języka polskiego w gimnazjum 

i liceum.  

Cechy, zainteresowania i potrzeby edukacyjne uczniów.  

Relacja między nauką a nauczaniem na płaszczyźnie celów 

oraz treści kształcenia.  

Podstawa programowa, jej punkty ciężkości  

i konkretyzacja.  

Osobowość nauczyciela polonisty, jego rola, zadania, 

obowiązki w kontekście kształcenia ogólnego  

oraz aktualnych wyzwań edukacyjnych.  

Polonista jako wychowawca, kierownik grup osób 

współdziałających ze sobą, sprzymierzeniec i doradca 

rodziców.  

Warsztat metodyczny nauczyciela polonisty (metody 

nauczania, formy kontroli, tworzenie własnych materiałów 

dydaktycznych) – samodoskonalenie pod kątem wydolności 

w zakresie budzenia u uczniów pozytywnej motywacji 

samokształceniowej oraz rozwijania u nich umiejętności 

samodzielnego uczenia się.         

Polonista jako badacz i twórca tekstów upowszechniających 

zdobyte doświadczenia. Nauczyciel polonista wobec 

pozaszkolnych źródeł wiedzy o literaturze, języku, kulturze.  

Korzyści i zagrożenia dla szkolnej edukacji polonistycznej 

ze strony mediów.  

Uczeń – świadomy użytkownik języka.  

Uczeń w świecie tekstów: jako odbiorca (interpretator), 

nadawca, autor (tekstów artystycznych i nieliterackich).  

Tworzenie przez uczniów przydatnych w życiu zawodowym 

form wypowiedzi mówionych i pisanych. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 
- Język polski jako szczególny przedmiot nauczania na tle 

zadań i celów kształcenia ogólnego oraz wychowania. 

- Rola nauczyciela polonisty. Jego konieczne oraz pożądane 
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cechy. 

- Relacje polonisty z nauczycielami innych przedmiotów. 

Współpraca z rodzicami. 

- Wiedza o literaturze, języku i kulturze a metodyka 

nauczania języka polskiego w gimnazjum  

i liceum. 

- Metodyka jako swoista dyscyplina. 

- Porównanie II, III i IV poziomu kształcenia przy skupieniu 

się na nauczaniu języka polskiego. 

- Współczesna koncepcja edukacyjna, założenia teoretyczne, 

cechy, wykładniki. Rozumienie w kontekście nauczania 

języka polskiego pojęć kluczowych, takich jak: 

antropocentryzm, podmiotowość, partnerstwo, aktywność i 

aktywizacja, kreatywność, funkcjonalność wiedzy. 

- Charakterystyka i analiza  najnowszej podstawy 

programowej. Próba uszczegółowienia jej zapisów  w 

formie tematów lekcyjnych poprzez rozwinięcie  zagadnień 

kluczowych. 

- Nauczanie języka polskiego jako proces komunikacyjny. 

- Lekcja, jej budowa i typy. Lekcja jako rama procesu 

dydaktycznego, projektowanie jej wypełniania działaniami 

dydaktycznymi. 

- Warsztat metodyczny nauczyciela polonisty. Zasady 

nauczania wynikające ze swoistości polonistycznych 

(literackich, kulturowych, językowych) treści kształcenia. 

Metody nauczania. Zalety i wady. Ograniczenia. Warunki 

stosowania. 

- Uczeń a lektura. Lektura dla szkoły, a lektura dla siebie. 

Wokół tzw. kanonu lekturowego. Budzenie motywacji i 

zainteresowań czytelniczych. 

- Praca nad utworem literackim.  Wydobywanie informacji. 

Analiza. Interpretacja. Tworzenie „tekstu o tekście”. 

- Kształcenie językowe i literackie dla budowania 

tożsamości kulturowej i narodowej uczniów. Jego aspekt 

ideowy i aksjologiczny. Budzenie zainteresowań pisarskich,  

ogólnohumanistycznych, badawczych. 

- Olimpiada przedmiotowa i jej uczestnicy. 

- Uczeń wobec kultury współczesnej. Kultura wysoka i 

popularna a działalność szkoły oraz szeroko rozumiana 

edukacja.   

- Uczeń w świecie mediów. 

- Przygotowanie do pisania wypracowań. Rola ostatniej fazy 

lekcji, jaką rozpoczyna podanie tematu pracy domowej. 

Instruktaż w formie dyskursywnej: co i jak pisać. 

- Nauka o języku i doskonalenie jego użyć. Jaki jest język i 

co można za jego pośrednictwem wyrazić  
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i osiągnąć (w nawiązaniu do teorii komunikacji oraz aktów 

mowy). Potrzebne w życiu i w pracy zawodowej gatunki 

wypowiedzi mówionych  

i pisanych. Podstawy warsztatu pisarskiego  

i retorycznego ucznia. 

- Integrowanie kształcenia językowego, literackiego i 

kulturowego. Zawsze jest możliwość postawienia pytania 

;jak to zostało „zrobione z języka” (np. opisy, dziania się, 

kreacje bohaterów, nastój, wzrost i osłabienie napięcia 

dramatycznego, unaocznienie akcji i in.).   

- Kształcenie literackie, kulturowe i językowe poza szkołą. 

Sprzymierzeńcy i konkurenci szkoły. Próba integracji 

wpływów. 

- Kontrola i ocena. Formy, zakres, zalety, wady. Wokół tzw. 

testu. Optymalna relacja pomiędzy nauczaniem a ewaluacją 

jego wyników. 

- Samokształcenie- konieczność i szansa. Budzenie 

motywacji i rozwijanie umiejętności. Rozróżnienie treści 

pojęć: rozumiem, wiem, umiem, potrafię. Sztuka 

samooceny. 

- Egzamin dojrzałości.   

- Trudności uczniów. 

- Uczeń zdolny. 

- Podręczniki szkolne a model optymalnego podręcznika dla 

gimnazjalistów i licealistów. 

- Warunki skutecznego nauczania (sukcesu dydaktycznego).     

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, red. 

A. Janus-Sitarz, Kraków 2010 

J. Kowalikowa, Nauczyciel polonista jako autor materiałów 

dydaktycznych [w:] Doskonalenie warsztatu nauczyciela 

polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005, s. 269-296. 

H. Kurczab, W kręgu integracji. Zarys problematyki [w:] 

Dydaktyka I. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Seria filologiczna nr 2, Rzeszów 2002. 

M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, 

Kraków 2005. 

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1997. 

Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku, red. D. 

Michułka i K. Bakuła, Wrocław 2005. 

Polonista w szkole, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004. 

W. Wantuch, Aspekty integracji w nauczaniu języka 

polskiego, Kraków 2005 

 

Literatura uzupełniająca: 
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S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, 

Warszawa 2005. 

J. Kowalikowa, Narodziny nauczyciela polonisty, Kraków 

2006. 

A. Pilch, Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. 

Literaturoznawstwo  i dydaktyka, Kraków 2003. 

P. Zbróg, Wojna o kształcenie językowe, Kielce 2005.                       

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
 

 
Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

  

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę o zakresie, miejscu i znaczeniu 

studiów polonistycznych w obszarze nauk humanistycznych jako ich 

kontekście (idee filozoficzne i estetyczne), o specyfice przedmiotu 

szkolnego o nazwie język polski, o relacji pomiędzy nauką a 

nauczaniem w kontekście konstytuujących go trzech rozległych 

dyscyplin: literaturoznawstwa, językoznawstwa  

i kulturoznawstwa; 

F2P2_W01 H2P_W01 

EK2 
o koncepcji, organizacji, treściach (programach)  polonistyki szkolnej 

na szczeblu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,  
F2P2_W13 

H2P_W05 

H2P_W08 

EK3 
o możliwych do wykorzystania metodach pracy w klasie i poza nią (ze 

szczególnym uwzględnieniem samokształcenia); 
F2P2_W15 H2P_W07 

EK4 

o dostępnych na rynku wydawniczym podręcznikach  

i innych materiałach dydaktycznych, o cechach  

i potrzebach specyficznych dla społeczności uczniów-nastolatków, a 

także dla poszczególnych jednostek w ich obrębie (ze szczególnym 

uwzględnieniem negatywnych zjawisk, takich np. jak szkolna agresja); 

F2P2_W15 

 

F2P2_W16 

H2P_W07 

 

H2P_W04 

H2P_W08 

EK5 

o bogatym i złożonym pejzażu edukacyjnym, w którym funkcjonuje 

szkoła oraz o jego składnikach,  z którymi musi często konkurować, a 

których wpływy winna jednocześnie koordynować; 
F2P2_W12 

H2P_W04 

H2P_W05 

EK6 
o pożytkach dla edukacji, jakie niosą ze sobą media, a także o 

niebezpieczeństwach, jakie jej z ich strony grożą; 
F2P2_W12 

H2P_W04 

H2P_W05 
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EK7 

o zadaniach, obszarach działalności  nauczyciela polonisty  

i konieczności przygotowania się do niej w ramach studiów 

merytorycznie, warsztatowo oraz mentalnie;   
F2P2_W15 H2P_W07 

EK8 

zna teorie, nurty, kierunki i poglądy w obrębie metodyki nauczania 

języka polskiego i literatury polskiej, a także jej dorobek utrwalony w 

literaturze przedmiotowej, orientuje się, do jakich pozycji winien 

sięgnąć, by znaleźć pomoc w pokonaniu określonych trudności; 

F2P2_W03 

H2P_W01 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK9 

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową 

z zakresu teorii literatury (kierunki, poglądy, stanowiska), historii 

literatury, języka i językoznawstwa (współczesna polszczyzna i jej 

odmiany, tendencje rozwojowe, charakterystyczne zjawiska), kultury 

(kultura wysoka i popularna, różnorodne teksty kultury ich odbiór oraz 

relacja, jaka zachodzi pomiędzy nimi a dziełami literackimi), 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w edukacji  

i działalności w innych obszarach życia społecznego; 

F2P2_W06 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK10 

orientuje się dobrze w istnieniu, różnych instytucji o charakterze 

edukacyjno-kulturalnym, o ich organizacji, działalności (w tym 

bezpośrednio oraz pośrednio edukacyjnej); 
F2P2_W13 

H2P_W05 

H2P_W08 

EK11 

zna w zarysie prawo oświatowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

przepisów określających warunki promocji ucznia do następnej klasy, 

na wyższy szczebel edukacyjny oraz regulujących postępowanie 

związane z egzaminem dojrzałości; 

F2P2_W14 H2P_W06 

EK12 

rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność 

zarządzania zasobami własności 

intelektualnej; 

F2P2_W18 H2P_W10 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK13 

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz 

formułować na tej podstawie krytyczne sądy; 
F2P2_U01 H2P_U01 

EK14 

samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny 

i praktyczny niezbędny do opracowania i rozwiązania 

konkretnego problemu, który ma zostać przełożony na zagadnienie 

lekcyjne, opracować to zagadnienie w formie konspektu lub 

scenariusza projektującego proces dydaktyczny, opatrzyć ów projekt 

stosownym tytułem (temat lekcji), dobrać metody pracy pozwalające 

zrealizować założone cele lekcji przy uwzględnieniu czynników 

warunkujących powodzenie dydaktyczne; 

F2P2_U02 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

EK15 

aktywizować uczniów, wyzwalać ich kreatywność, kierować ich pracą 

samokształceniową poza klasą, udzielać instruktażu niezbędnego, by 

mogli z korzyścią dla siebie wykonać powierzone im zadania 

(organizacja samodzielnego uczenia się z podręcznika, 

przygotowywanie dłuższej wypowiedzi pisanej  

i mówionej); 

F2P2_U07 
H2P_U03 

H2P_U04 

EK16 

kontrolować wyniki nauczania, przygotowując w razie potrzeby 

stosowne narzędzia (np. pytania kontrolne w ramach tzw. 

sprawdzianów nauczycielskich zwanych potocznie testami); 
F2P2_U08 

H2P_U03 

H2P_U05 

EK17 

wejść w  stosunku do uczniów w rolę mistrza w zakresie mówienia i 

pisania (tworzenie udanych tekstów, np. wzorcowych szkiców 

interpretacyjnych prezentowanych jako przykład oraz płaszczyzna 

odniesienia); 

F2P2_U13 
H2P_U03 

H2P_U09 

EK18 

planować i realizować badania podejmowane w celu optymalizacji 

procesu dydaktycznego, upubliczniać  

i przekazywać własne doświadczenie warsztatowe (metodyczne) w 

F2P2_U06 

 

F2P2_U22 

H2P_U03 

H2P_U08 
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formie odczytów i artykułów; H2P_U01 

H2P_U11 

EK19 

samodzielnie zdobywać potrzebną (nową) wiedzę merytoryczną i 

poszerzać umiejętności warsztatowe, doskonaląc swą zawodową 

kompetencję; 
F2P2_U04 

H2P_U02 

H2P_U05 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK20 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie jako warunek osobistego 

rozwoju oraz wzbogacania swej kompetencji jako specjalisty, 

efektywnie organizuje wspomniany proces, potrafi inspirować  

i organizować proces uczenia się innych osób jako pracę grupową  

oraz indywidualną, jest w stanie stawiać im wymagania, którym 

zdołają sprostać, formułować zadania na miarę ich możliwości  

i zainteresowań; 

F2P2_K01 

 

F2P2_K03 

 

F2P2_K04 

H2P_K01 

H2P_K04 

 

H2P_K01 

H2P_K04 
 

H2P_K02 

EK21 

potrafi właściwie określić własne oczekiwania edukacyjne przy 

wzięciu pod uwagę zarówno własnych jak i uczniowskich możliwości, 

aby zaspokajać własne ambicje, oczekiwania społeczne oraz potrzeby 

edukacyjne; 

F2P2_K02 

 

F2P2_K03 

H2P_K01 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

H2P_K01 

H2P_K04 

EK22 

ma świadomość wielorakich obowiązków zarówno zawodowych jak i 

społecznych, z jakimi musi zmierzyć się nauczyciel polonista i jest 

gotowy merytorycznie i psychologicznie do konfrontacji z nimi; 
F2P2_K09 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK23 

dostrzega etyczny wymiar swoich działań jako nauczyciel, 

wychowawca, podmiot podejmujący różnego rodzaju aktywność 

oświatową i społeczną, poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami 

prawa oraz środowiskową i zawodową tradycją; 

F2P2_K07 
H2P_K03 

H2P_K04 

EK24 

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 

narodowego i światowego dziedzictwa kulturowego 

w różnorodnych jego przejawach, a także osobistego uczestniczenia w 

procesie budowania tożsamości zbiorowej i indywidualnej, wykazuje 

się postawą szacunku dla odmienności światopoglądowej i kulturowej 

innych osób; 

F2P2_K10 

 

F2P2_K11 

H2P_K05 

 

H2P_K02 

H2P_K05 

H2P_K06 

EK25 
ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej 

w procesie kształtowania więzi społecznych; 
F2P2_K12 

H2P_K02 

H2P_K05 

EK26 
jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii i modyfikacji 

sposobu działania w świetle przekonujących argumentów; 
F2P2_K13 

H2P_K01 

H2P_K02 

EK27 

jest świadomym uczestnikiem kultury, kształtującym 

i zaspokajającym własne potrzeby kulturalne 

i wpływającym na upodobania otoczenia, interesującym się aktualnymi 

i nowymi zjawiskami w sztuce; 

F2P2_K14 
H2P_K03 

H2P_K06 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

  

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 4 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  8 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 4 
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Suma 16 
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VII. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: NAUCZYCIELSKA 

4. warsztat tekstotwórczy ucznia (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil 
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
warsztat tekstotwórczy ucznia 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 05.1 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator prof. dr hab. J. Kowalikowa 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne ukończone studia I stopnia  

18 Efekty kształcenia Student: 

- ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę o zakresie, miejscu 
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i znaczeniu studiów polonistycznych w obszarze nauk 

humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i 

metodologicznej, zorientowaną na zastosowania praktyczne 

w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej; 

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu 

literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz pokrewnych 

dyscyplin nauki i dziedzin kultury, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej; 

- ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę szczegółową z 

zakresu teorii literatury, języka i kultury, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej; 

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym 

języku polskim, jego odmianach oraz  tendencjach 

rozwojowych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej; 

- ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 

wypowiedzi pisemnych reprezentujących różne gatunki i 

style tekstu; 

- ma pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych dostosowanych do różnych sytuacji 

komunikacyjnych; 

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 

użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 

oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;  

- potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny i 

praktyczny niezbędny do opracowania i rozwiązania 

złożonego problemu badawczego z zakresu wybranej sfery 

działalności kulturalnej, edukacyjnej  

i medialnej, dobrać metody i narzędzia badawcze, 

opracować i zaprezentować wyniki swoich badań  

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład (informacje ogólne), instruktaż (wskazówki 

praktyczne), analizowanie cudzych tekstów 

reprezentujących wybrane formy wypowiedzi, pisanie 

tekstów własnych, ich publiczne prezentowanie  

i poddawanie pod dyskusję, analizowanie, recenzowanie i 

ocenianie tekstów przygotowanych przez innych członków 

grupy (uczenie się na błędach zarówno własnych, jak i 

cudzych). 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 
Ocena każdego przygotowanego przez studenta tekstu 

zaprezentowanego w czasie zajęć oraz jego aktywności w 
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charakterze dyskutanta i recenzenta tekstów cudzych. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 3.  

Ocenie podlega aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

wykonanie wszystkich zaleconych prac pisemnych  

i ćwiczeń pomocniczych. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Podstawowe założenie koncepcji zajęć: To, co ma umieć 

uczeń, musi wpierw umieć doskonale sam nauczyciel. 

Zasada dydaktyczna ukierunkowująca zajęcia ze studentami: 

od rozwijania własnego warsztatu pisarskiego i 

kompetencji tekstowej do kierowania działaniami 

uczniów w ramach nabywania przez nich podobnego 

warsztatu oraz analogicznej kompetencji. 

Konieczność postawienia się w roli ucznia: ,,przerobienie” 

osobiście tych wszystkich zadań  

i ćwiczeń, które w przyszłości zostaną zlecone uczniom. 

Treści: 

- Językoznawcze i teoretycznoliterackie podstawy 

rozwijania umiejętności tworzenia wypowiedzi. 

- Rola sprawności tekstotwórczej w edukacji i w życiu. 

,,Utkanie” językowe tekstu. 

- Podstawowe struktury językowo-informacyjne i ich 

przełożenie na formę gatunkową wypowiedzi. 

- Różne rodzaje tekstów wyodrębniane na podstawie intencji 

autora, funkcji  

i charakteru: gatunki literackie, publicystyczne, naukowe 

(popularno-naukowe) użytkowe. 

- Gatunki, które warto praktycznie opanować. 

- Gatunki wypowiedzi w programach nauczania i 

podręcznikach. 

- Rola tekstu cudzego jako wzorca (ew. „antywzorca”) w 

tworzeniu tekstu własnego. 

- Czytanie i analiza dla pisania. 

- Między naśladownictwem a kreatywnością. 

- Kompetencja tekstowa, jej składniki  

i wykładniki. 

- Proces tworzenia tekstu. Poszczególne fazy, ich 

planowanie, przebieg oraz przewidywane i pożądane efekty. 

- Autor w roli redaktora i recenzenta własnego dzieła. 

- Ćwiczenia usprawniające działania tekstotwórcze, 

wyprzedzające akt tworzenia oraz wykonywane 

bezpośrednio przed jego rozpoczęciem jako swoista 

„rozgrzewka”. 
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23 Treści kształcenia (pełny opis) 

- Po co nauczycielowi poloniście jest doskonalenie 

umiejętności tworzenia różnorodnych tekstów? Przyczyny 

edukacyjne (rola mistrza) oraz społeczne (potrzeby 

życiowe). 

- Od jakości warsztatu tekstotwórczego nauczyciela zależy 

analogiczny warsztat ucznia: dlaczego? 

- Sprawność „pisarska” a kompetencja tekstotwórcza. 

- Istota warsztatu pisarskiego, jego podstawy lingwistyczne, 

teoretycznoliterackie, ,,intertekstualne” – wiadomości  

i umiejętności, warunki i sposoby nabywania oraz 

doskonalenia. 

- Organizacja pracy grupowej i indywidualnej, 

wykorzystywanie możliwości, jakie niesie ze sobą 

samokształcenie (pożyteczne ćwiczenia wykonywane jako 

operacje o charakterze propedeutycznym w stosunku do 

aktu tekstotwórczego oraz traktowane jako bezpośrednio 

poprzedzająca ów proces „rozgrzewka”). 

- Poziom sprawności tekstotwórczej nauczyciela polonisty i 

ucznia: konieczny, możliwy do osiągnięcia, optymalny. Jej 

wykładniki. 

- Warsztat pisarski, a warsztat dziennikarski i literacki. 

- Morfologia utkania językowego tekstu: tworzenie 

obrazów, przebiegu zdarzeń, wyrażanie procesów 

intelektualnych i emocji. Tok monologowy i dialogowy. 

- Wymienione podstawowe struktury językowo-

informacyjne jako geneza form gatunkowych    (śledzenie 

zależności na wybranych, wyrazistych przykładach). 

- Co to jest styl? Odmiany stylowe. Styl a gatunek. Styl a 

intencja osoby piszącej. „Dobry” styl i jego wykładniki. 

- Opanowanie umiejętności posługiwania się takimi 

formami użytkowymi jak: ogłoszenie, wyjaśnienie, 

sprostowanie, notatka (różne odmiany), tekst reklamowy. 

- Artykuł problemowy – dlaczego warto umieć go napisać? 

Analiza budowy tekstów wzorcowych. Projektowanie tekstu 

własnego. Temat „zadany” oraz formułowany samodzielnie. 

Wyznaczanie jego pojemności: ustalanie rejestru zagadnień, 

które autor chce poruszyć. Porządkowanie ich w celu 

sporządzenia planu wypowiedzi i osadzenia jej w ramach 

określonego schematu kompozycyjnego. Pisanie. 

Samoocena. Prezentacja. Korygowanie po uwzględnieniu 

opinii i uwag odbiorców. 

- Artykuł problemowy jako zalążek większej całości: np. 

rozdziału pracy dyplomowej czy książki. 

- Uczeń jako przyszły autor rozmaitych tekstów, których 

powstanie motywują określone potrzeby społeczne i 

zawodowe. 
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- Nauczyciel polonista jako autor rozmaitych materiałów 

dydaktycznych oraz tekstów „obsługujących” różne doraźne 

potrzeby szkoły (np. referat, odczyt, przemówienie 

okolicznościowe i in.) 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999. 

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień- Sławińska, 

J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Ossolineum, 

Wrocław 2008.                                                                                                  

J. Kowalikowa, Pomyślane – napisane, Kraków 1999.                   

W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002. 

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. 

Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003. 

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki 

dziennikarskie – Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006. 

M. Nagajowa, Sztuka dobrego pisania i mówienia, 

Warszawa 2003. 

 

Literatura uzupełniająca: 

S. Gajda, Styl naukowy [w:] Współczesny język polski, red. J. 

Bartmiński, Lublin 2001, s. 183-199. 

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1997. 

R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej 

świadomości gatunku, Kraków 2006. 

A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki 

tekstu, Kraków 2002. 

 25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
 

  

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 
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Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę o zakresie, miejscu i znaczeniu 

studiów polonistycznych w obszarze nauk humanistycznych oraz o ich 

specyfice przedmiotowej i metodologicznej, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej  

i medialnej; 

F2P2_W01 H2P_W01 

EK2 

zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu 

literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin 

nauki i dziedzin kultury, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej; 

F2P2_W02 
H2P_W02 

H2P_W03 

EK3 

ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu teorii 

literatury, języka i kultury, zorientowaną na zastosowania praktyczne 

w kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej; 
F2P2_W06 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK4 

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym języku 

polskim, jego odmianach oraz  tendencjach rozwojowych, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej; 

F2P2_W08 
H2P_W02 

H2P_W03 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK5 
ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych wypowiedzi 

pisemnych reprezentujących różne gatunki i style tekstu; 
F2P2_U16 

H2P_U10 

H2P_U12 

EK6 
ma pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych 

dostosowanych do różnych sytuacji komunikacyjnych; 
F2P2_U17 

H2P_U10 

H2P_U13 

EK7 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 

podstawie krytyczne sądy;  
F2P2_U01 H2P_U01 

EK8 

potrafi samodzielnie gromadzić materiał teoretyczny i praktyczny 

niezbędny do opracowania i rozwiązania złożonego problemu 

badawczego z zakresu wybranej sfery działalności kulturalnej, 

edukacyjnej i medialnej, dobrać metody i narzędzia badawcze, 

opracować i zaprezentować wyniki swoich badań;  

F2P2_U02 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK9 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 

organizować proces uczenia się innych osób; 
F2P2_K01 

H2P_K01 

H2P_K04 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

  

Tabela nr 4. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma 2 
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VIII. PRAKTYKI W RAMACH SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 

1. praktyka psychologiczno-pedagogiczna śródroczna (pr) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
praktyka psychologiczno-pedagogiczna śródroczna 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 05.1 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć praktyka szkolna – III i IV etap edukacyjny 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator dr K. Choińska, doc. PWSZ, dr M. Pachowicz, doc. PWSZ 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne wiedza z zakresu wstępnego kursu psychologii  
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i pedagogiki, uczestnictwo w zajęciach drugiego stopnia 

18 Efekty kształcenia 

WIEDZA 

Student: 

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz zna zasady 

funkcjonowania nauczyciela w grupie uczniowskiej; 

- zna cele, zasady i organizację pracy szkoły.  
UMIEJĘTNOŚCI 

Student: 

- samodzielnie przygotowuje konspekt i przeprowadza 

zajęcia o charakterze wychowawczym;  

- skutecznie funkcjonuje w klasie szkolnej jako nauczyciel 

i wychowawca; 

- potrafi samodzielnie przygotować dokumentację 

prowadzonych zajęć i uzasadnić ich formę umiejętnie 

dobranymi argumentami. 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Student: 

- potrafi określić pierwszo- i drugoplanowe cele w 

wykonywanych zadaniach; 

- trafnie identyfikuje problemy występujące w sytuacjach 

szkolnych. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Analiza dokumentacji placówek, w których odbywana jest 

praktyka i tworzenie dokumentów świadczących  

o podjętym działaniu: przyjętej koncepcji oraz 

zastosowanych metodach postępowania w konkretnych 

przypadkach, konsultacje indywidualne i grupowe, 

ukierunkowane na powtórzenie i praktyczne 

wykorzystanie wiadomości nabytych podczas wykładów z 

psychologii i pedagogiki; instruktaż, metoda sytuacyjna, 

metoda przypadków, metoda projektów (przygotowanie 

scenariusza zajęć o charakterze wychowawczym i ich 

praktyczne przeprowadzenie), 

analiza i autokorekta konspektów planowanych zajęć. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Hospitacja oraz ocena przeprowadzonych lekcji 

wychowawczych, zajęć tematycznych poświęconych 

zjawiskom mającym wpływ na proces wychowawczy, 

ocena konspektów lekcji i sprawozdań z 

przeprowadzonych obserwacji. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1. na podstawie 

uczestnictwa w zajęciach praktycznych oraz poprawnie 

napisanych konspektów.  
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22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Student zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu szkoły, 

dokonuje obserwacji uczniów podczas lekcji i zajęć 

pozalekcyjnych, samodzielnie przygotowuje zajęcia,  

a następnie dokonuje ich krytycznej analizy. Zna program 

wychowawczo-dydaktyczny szkoły. Potrafi skonstruować 

scenariusz lekcji wychowawczej i konspekt spotkań z 

rodzicami. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Zapoznanie się z zadaniami i sposobem funkcjonowania 

szkoły, w której odbywana jest praktyka  

oraz realizowanym programem wychowawczym. 

2. Obserwacja podczas lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych 

interakcji i sposobów komunikowania się pomiędzy 

uczniami a nauczycielem ze szczególnym uwzględnieniem 

działań dyscyplinujących podejmowanych przez 

nauczyciela. 

3. Obserwacja podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych 

funkcjonowania grup uczniowskich – sytuacje współpracy 

i konfliktów. 

4. Zapoznanie się z programem pracy pedagoga szkolnego, 

jego kompetencjami oraz najczęściej występującymi 

zachowaniami problemowymi uczniów, podejmowanymi 

w związku z nimi interwencjami i działaniami 

profilaktycznymi. 

5. Obserwowanie aktywności poszczególnych uczniów, w 

tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 

współdziałanie z opiekunem praktyk w podejmowaniu na 

ich rzecz indywidualnych działań pomocowych. 

6. Diagnozowanie pozycji społecznej jednostek w grupie, 

dynamiki grup; poznawanie potrzeb, zainteresowań, 

zdolności i problemów uczniów; wstępne określanie 

obszaru dysfunkcji i zaburzeń zachowania. 

7. Współdziałanie z opiekunem praktyk w sprawowaniu 

opieki i nadzoru nad klasą szkolną. 

8. Przygotowanie scenariuszy do samodzielnie 

prowadzonych zajęć, w tym scenariuszy lekcji 

wychowawczych dotyczących patologii i zagrożeń 

społecznych oraz aktywności związanych  

z kształtowaniem kompetencji społecznych uczniów. 

9. Samodzielne prowadzenie zajęć o charakterze 

wychowawczym i dokonanie po ich przeprowadzeniu 

krytycznej analizy swych działań. 

10. Omówienie przebiegu praktyk z opiekunem. 

Podsumowanie zebranych doświadczeń i skonfrontowanie 

ich z wiedzą teoretyczną. 

11. Sporządzenie w oparciu o prowadzoną dokumentację 
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praktyk raportu końcowego.  

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Galloway C., Psychologia uczenia się i nauczania, PWN 

Warszawa 1988. 

Adler B.R., Rosenfeld L.B., Proctor R.F., Relacje 

interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom 

Wydawniczy Rebis, Poznań 2006. 

Janowski K., Uczeń w teatrze życia szkolnego, PWN 

Warszawa 1987. 

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane 

problemy badawcze i rozwiązania praktyczne, Wyd. 

Impuls Kraków 2011. 

Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. 

Materiały metodyczne, Impuls, Kraków 2011. 

Zawisza-Masłyk E., Kompetencje społeczne 

gimnazjalistów i ich wychowawcze implikacje, Impuls 

Kraków 2010. 

 

Literatura uzupełniająca: 

Kowalczyk-Jamnicka M., Sołtysia T., Zjawiska 

patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań, 

Bydgoszcz 2007. 

Libiszowska-Żółtkowska M., Ostrowska K. (red.), Agresja 

w szkole. Diagnoza i profilaktyka, Warszawa 2008. 

Dambach K., Mobbing w szkole, Gdańsk 2008. 

Carson R.C., Butcher N.B., Mineka S., Psychologia 

zaburzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2003. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  
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i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

ma pogłębioną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz zna zasady funkcjonowania 

nauczyciela w grupie uczniowskiej; 
F2P2_W15 H2P_W07 

EK2 zna cele, zasady i organizację pracy szkoły; F2P2_W13 
H2P_W05 

H2P_W08 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK3 
samodzielnie przygotowuje konspekt i przeprowadza zajęcia  

o charakterze wychowawczym;  
F2P2_U03 

H2P_U04 

H2P_U09 

EK4 
skutecznie funkcjonuje w klasie szkolnej jako nauczyciel i 

wychowawca; 
F2P2_U07 

H2P_U03 

H2P_U04 

EK5 
potrafi samodzielnie przygotować dokumentację prowadzonych zajęć  

i uzasadnić ich formę umiejętnie dobranymi argumentami; 
F2P2_U03 

H2P_U04 

H2P_U09 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK6 
potrafi określić pierwszo- i drugoplanowe cele w wykonywanych 

zadaniach; 
F2P2_K06 H2P_K03 

EK7 trafnie identyfikuje problemy występujące w sytuacjach szkolnych; F2P2_K09 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

  

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS  

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  2 
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VIII. PRAKTYKI W RAMACH SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 

2. praktyka nauczycielska (w szkołach realizujących III i IV etap edukacyjny) – 

śródroczna (pr) 

 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów 
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

praktyka nauczycielska (w szkołach realizujących III i IV 

etap edukacyjny) – śródroczna 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa  05.1 

6 Punkty ECTS 4 (2+2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I i II 

9 Semestr  2, 3 

10 Typ zajęć 
praktyka zawodowa – śródroczna w gimnazjum (w 

semestrze 2) i w szkole ponadgimnazjalnej (w semestrze 3) 

11 Liczba godzin 
 60 (30+30; po 2 godziny w każdym z 15 tygodni w 

semestrze 2 i 3) 

12 Koordynator prof. dr hab. J. Kowalikowa 

13 Prowadzący 
opiekunowie praktyk w ZFP: dr K. Choińska, doc. PWSZ, 

dr M. Pachowicz, doc. PWSZ 

14 Język wykładowy  polski 

15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne 
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do nauczania w szkole podstawowej. 

18 Efekty kształcenia 

Zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela.  

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) 

Student: 
1) POSIADA WIEDZĘ NA TEMAT: 

- współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia 

się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych 

procesów, 

- struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw 

prawnych organizacji i funkcjonowania instytucji 

edukacyjnych, 

- specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych, 

- bezpieczeństwa i higieny pracy w gimnazjum i szkole 

ponadgimnazjalnej, do pracy, w której uzyskuje 

przygotowanie, 

- projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu 

zawodowego, 

- etyki zawodu nauczyciela; 
2) W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI: 

- potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych, 

- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz psychologii do analizowania  

i interpretowania określonego rodzaju sytuacji  

i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów 

zachowań uczestników tych sytuacji, 

- potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu 

pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki 

szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania  

i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania 

strategii realizowania działań praktycznych na III i IV etapie 

edukacyjnym, 

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności związane z działalnością 

pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), 

korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i 

nowoczesnych technologii, 

- posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi 

porozumiewać się z osobami pochodzącymi  

z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji 
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emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty  

i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie 

szkolnej, 

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur  

i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych związanych z III i IV 

etapem edukacyjnym, 

- potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, 

środki i metody pracy w celu projektowania  

i efektywnego realizowania działań pedagogicznych 

(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz 

wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy 

dydaktycznej, 

- potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, 

posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem 

wychowawczym, klasowym), 

- potrafi animować prace nad rozwojem uczestników 

procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w 

zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz 

uczenia się przez całe życie, 

- potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i 

dostosowywać metody i treści do potrzeb  

i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w 

świecie i w nauce, 

- potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w 

wykonywanej działalności, 

- potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie 

podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne 

umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację 

działań pedagogicznych (dydaktycznych wychowawczych  

i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi 

nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów, 

- potrafi analizować własne działania pedagogiczne 

(dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)  

i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi 

eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne, 

- potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju 

zawodowego; 

- ma pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości 

usług związanych z wybraną dziedziną kultury, 

działalnością edukacyjną i medialną; 

- umie wyszukiwać informacje na temat możliwosci 

pozyskiwania środków na działalność instytucji kultury, 

edukacji i mediów; 
3) W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 
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- ma świadomość poziomu swojej wiedzy  

i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie 

realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, 

wychowawczych  

i opiekuńczych), 

- jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie 

podejmowania działań pedagogicznych w środowisku 

społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań 

zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud  

i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych  

i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli 

nauczyciela, 

- ma świadomość konieczności prowadzenia 

zindywidualizowanych działań pedagogicznych 

(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w 

stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

- ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na 

tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; 

wykazuje cechy refleksyjnego praktyka, 

- ma świadomość istnienia etycznego wymiaru 

diagnozowania i oceniania uczniów, 

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 

projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze), 

- jest gotowy do podejmowania indywidualnych i 

zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy 

szkoły. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

a/ zajęcia praktyczne, w tym: 

samodzielne prowadzenie zajęć – 18 lekcji języka 

polskiego, 

hospitowanie zajęć – 5 lekcji języka polskiego, 

planowanie i omawianie zajęć wspólnie z opiekunem 

praktyk – 7 godzin 

b/ analiza dokumentów istotnych dla szkoły jako instytucji 

oraz dokumentacji ilustrującej przebieg procesu nauczania; 

c/ zaangażowanie w wydarzenia wzbogacające proces 

nauczania, np. wycieczki klasowe, wspólne wyjścia uczniów 

do teatru lub kina, okolicznościowe spotkania, działalność 

kół zainteresowań; 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

a/ opinia nauczyciela-opiekuna praktyk w szkole (w Karcie 

oceny praktyki) sformułowana na podstawie wypełnionego 

przez studenta dziennika praktyk, obserwacji studenta 

podczas realizacji programu praktyki oraz pisemnej 
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samooceny studenta; 

b/ 5 konspektów przeprowadzonych lekcji języka polskiego 

ocenionych przez nauczyciela języka polskiego – opiekuna 

praktyk w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej 

(każdy konspekt musi zawierać zredagowaną przez studenta 

pisemną analizę plusów i minusów przeprowadzonej lekcji), 

c/ samodzielnie opracowany przez studenta scenariusz zajęć 

wychowawczych (np. zajęć integrujących grupę lub działań 

profilaktycznych). 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną po semestrze 2 i 3., na podstawie 

dokumentacji praktyki zgodnej z programem praktyki. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z 

pracą w pełnym zakresie obowiązków nauczyciela-polonisty 

pracującego w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. 

Praktyka odbywa się w gimnazjum lub w szkole 

ponadgimnazjalnej pod opieką praktyka – nauczyciela-

polonisty. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Zapoznanie się ze specyfiką gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej, w której praktyka jest odbywana, w 

szczególności poznanie realizowanych zadań opiekuńczo-

wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji 

pracy, pracowników, uczestników procesów 

pedagogicznych, możliwości pozyskiwania dodatkowych 

środków na działalność wspomagającą edukację oraz 

prowadzonej dokumentacji. 

2. Obserwowanie: 

 - zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie 

aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów, 

 - aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

- interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko 

oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą (w tym samym  

i w różnym wieku), 

- procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego 

w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń, 

- czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz 

prowadzonych przez niego zajęć, 

- sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej 

działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, 

dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, 

- dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, 

zachowania i postaw dzieci i młodzieży, 

- działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz 

zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w 
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grupie. 

3. Współdziałanie z opiekunem praktyk w: 

- sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu 

bezpieczeństwa, 

- podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z 

zastanych sytuacji, 

- prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, 

- podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

4. Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności: 

- diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w 

grupie, 

- poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji 

społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także 

określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie 

dysfunkcji i zaburzeń, 

- samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-

wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów  

i wychowanków w grupie, 

- sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej 

aktywności uczniów i wychowanków, 

- organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym 

zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych) w 

oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, 

- animowanie aktywności grupy i współdziałania jej 

uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków 

w grupach zadaniowych, 

- podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami  

i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi), 

- podejmowanie działań wychowawczych o charakterze 

interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia 

bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub 

nieprzestrzegania ustalonych zasad, 

- sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza 

terenem szkoły. 

5. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo 

doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: 

- prowadzenie dokumentacji praktyki, 

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

- ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania 

zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie 

swoich mocnych i słabych stron), 

- ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji 

zamierzonych celów, 

- konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania 
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obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań, 

- omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie 

studentów (słuchaczy) 

- ocena współpracy z pedagogiem szkolnym i logopedą. 

24 
Literatura podstawowa   

i uzupełniająca 

Zgodna z wykazem literatury podstawowej i uzupełniającej 

do przedmiotu: metodyka nauczania literatury i języka 

polskiego. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

  

26 Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 
  

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
  

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student posiada WIEDZĘ na temat 

EK1 
współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania 

oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów, 
F2P2_W16 

H2P_W04 

H2P_W08 

EK2 
struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw prawnych 

organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, 
F2P2_W13 

H2P_W05 

H2P_W08 

EK3 
specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 
F2P2_W16 

H2P_W04 

H2P_W08 

EK4 
bezpieczeństwa i higieny pracy w gimnazjum i szkole 

ponadgimnazjalnej, do pracy, w której uzyskuje przygotowanie, 
F2P2_W17 H2P_W09 

EK5 projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego, F2P2_[K03] 
H2P_[K01] 

H2P_[K04] 

EK6 etyki zawodu nauczyciela; F2P2_[K07] 
H2P_[K03] 

H2P_[K04] 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK7 potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych; F2P2_U08 
H2P_U03 

H2P_U05 

EK8 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz F2P2_U02 H2P_U01 
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psychologii do analizowania  

i interpretowania określonego rodzaju sytuacji  

i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań 

uczestników tych sytuacji; 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

EK9 

potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, 

psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu 

diagnozowania, analizowania  

i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii 

realizowania działań praktycznych na III i IV etapie edukacyjnym; 

F2P2_U02 

 

 

 

 

 

 

F2P2_U03 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

 

H2P_U04 

H2P_U09 

EK10 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne 

umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku 

polskim i obcym) i nowoczesnych technologii; 

F2P2_U04 

 

 

F2P2_U20 
 

 

 

 

 

H2P_U02 

H2P_U05 

 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U07 

H2P_U11 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK11 

posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać 

się z osobami pochodzącymi  

z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, 

dialogowo rozwiązywać konflikty  

i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej; 

F2P2_U15 H2P_U11 

EK12 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur  

i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych związanych z III i IV etapem edukacyjnym; 
F2P2_U13 

H2P_U03 

H2P_U09 

EK13 

potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody 

pracy w celu projektowania  

i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne 

technologie do pracy dydaktycznej; 

F2P2_U01 

 

F2P2_U20 
 

 

 

 

 

 

H2P_U01 

 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U07 

H2P_U11 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK14 
potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada 

umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym); 
F2P2_U05 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

H2P_U06 

H2P_U07 

EK15 

potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów 

pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy 

oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; 
F2P2_U07 

H2P_U03 

H2P_U04 

EK16 

potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i 

dostosowywać metody i treści do potrzeb  

i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce; 

F2P2_U06 

 

 

F2P2_U08 
 

H2P_U03 

H2P_U08 

 

H2P_U03 

H2P_U05 
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EK17 
potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej 

działalności; 
F2P2_U18 

H2P_U07 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK18 

potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i 

wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne 

pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych 

wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z 

innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów; 

F2P2_U05 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

H2P_U06 

H2P_U07 

EK19 

potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze)  

i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi 

eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne; 

F2P2_U01 H2P_U01 

EK20 
potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego; 

 
F2P2_U04 

H2P_U02 

H2P_U05 

EK21 

ma pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości usług 

związanych z wybraną dziedziną kultury, działalnością edukacyjną i 

medialną; 
F2P2_U09 H2P_U06 

EK22 
umie wyszukiwać informacje na temat możliwosci pozyskiwania 

środków na działalność instytucji kultury, edukacji i mediów; 
F2P2_U11 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

H2P_U08 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK23 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy  

i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań 

pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych); 

F2P2_K01 

 

 

F2P2_K02 

 

 

 

F2P2_K03 
 

H2P_K01 

H2P_K04 

 

H2P_K01 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

H2P_K01 

H2P_K04 

EK24 

jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do 

podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje 

trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i 

zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela; 

F2P2_K06 

 

F2P2_K07 

 

 
F2P2_K09 

 

 

H2P_K03 

 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK25 

ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych 

działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

F2P2_[W16] 
H2P_[W04] 

H2P_[W08] 

EK26 

ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne 

i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego 

praktyka; 
F2P2_K07 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK27 
ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i 

oceniania uczniów; 
F2P2_K07 

H2P_K03 

H2P_K04 
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EK28 

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i 

wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze); 
F2P2_K06 H2P_K03 

EK29 
jest gotowy do podejmowania indywidualnych  

i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły; 

F2P2_K04 

 

F2P2_K09 
 

 

H2P_K02 

 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

 
Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS  

  

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  2 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1 

Suma  4 
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VIII. PRAKTYKI W RAMACH SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 

3. praktyka nauczycielska (w szkołach realizujących III i IV etap edukacyjny) – 

ciągła (pr) 

 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów 
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

praktyka nauczycielska (w szkołach realizujących III i IV 

etap edukacyjny) – ciągła 

4 
Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa  05.1 

6 Punkty ECTS 6 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć praktyka zawodowa – ciągła w szkole ponadgimnazjalnej 

11 Liczba godzin  80 (3 tygodnie we wrześniu) 

12 Koordynator prof. dr hab. J. Kowalikowa 

13 Prowadzący 
opiekunowie praktyk w ZFP: dr K. Choińska, doc. PWSZ; 

dr M. Pachowicz, doc. PWSZ 

14 Język wykładowy  polski 

15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne 
zrealizowanie praktyki zawodowej z semestru 2. 

(śródrocznej i ciągłej) 
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18 Efekty kształcenia 

Zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela.  

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) 

Student: 
1) POSIADA WIEDZĘ NA TEMAT: 

- współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia 

się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych 

procesów, 

- struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw 

prawnych organizacji i funkcjonowania instytucji 

edukacyjnych, 

- specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych, 

- bezpieczeństwa i higieny pracy w gimnazjum i szkole 

ponadgimnazjalnej, do pracy, w której uzyskuje 

przygotowanie, 

- projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu 

zawodowego, 

- etyki zawodu nauczyciela; 
2) W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI: 

- potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych, 

- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz psychologii do analizowania  

i interpretowania określonego rodzaju sytuacji  

i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów 

zachowań uczestników tych sytuacji, 

- potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu 

pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki 

szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania  

i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania 

strategii realizowania działań praktycznych na III i IV etapie 

edukacyjnym, 

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności związane z działalnością 

pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), 

korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i 

nowoczesnych technologii, 

- posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi 

porozumiewać się z osobami pochodzącymi  

z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji 

emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty  

i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie 
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szkolnej, 

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur  

i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych związanych z III i IV 

etapem edukacyjnym, 

- potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, 

środki i metody pracy w celu projektowania  

i efektywnego realizowania działań pedagogicznych 

(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz 

wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy 

dydaktycznej, 

- potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, 

posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem 

wychowawczym, klasowym), 

- potrafi animować prace nad rozwojem uczestników 

procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w 

zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz 

uczenia się przez całe życie, 

- potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i 

dostosowywać metody i treści do potrzeb  

i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w 

świecie i w nauce, 

- potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w 

wykonywanej działalności, 

- potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie 

podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne 

umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację 

działań pedagogicznych (dydaktycznych wychowawczych  

i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi 

nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów, 

- potrafi analizować własne działania pedagogiczne 

(dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)  

i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi 

eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne, 

- potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju 

zawodowego; 

- ma pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości 

usług związanych z wybraną dziedziną kultury, 

działalnością edukacyjną i medialną; 

- umie wyszukiwać informacje na temat możliwosci 

pozyskiwania środków na działalność instytucji kultury, 

edukacji i mediów; 
3) W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy  

i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
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zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie 

realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, 

wychowawczych  

i opiekuńczych), 

- jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie 

podejmowania działań pedagogicznych w środowisku 

społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań 

zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud  

i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych  

i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli 

nauczyciela, 

- ma świadomość konieczności prowadzenia 

zindywidualizowanych działań pedagogicznych 

(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w 

stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

- ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na 

tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; 

wykazuje cechy refleksyjnego praktyka, 

- ma świadomość istnienia etycznego wymiaru 

diagnozowania i oceniania uczniów, 

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 

projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze), 

- jest gotowy do podejmowania indywidualnych i 

zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy 

szkoły. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

a/ zajęcia praktyczne, w tym: 

samodzielne prowadzenie zajęć – 18 lekcji języka 

polskiego, 

hospitowanie zajęć – 5 lekcji języka polskiego, 

planowanie i omawianie zajęć wspólnie z opiekunem 

praktyk – 7 godzin 

b/ analiza dokumentów istotnych dla szkoły jako instytucji 

oraz dokumentacji ilustrującej przebieg procesu nauczania; 

c/ zaangażowanie w wydarzenia wzbogacające proces 

nauczania, np. wycieczki klasowe, wspólne wyjścia uczniów 

do teatru lub kina, okolicznościowe spotkania, działalność 

kół zainteresowań; 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

a/ opinia nauczyciela-opiekuna praktyk w szkole (w Karcie 

oceny praktyki) sformułowana na podstawie wypełnionego 

przez studenta dziennika praktyk, obserwacji studenta 

podczas realizacji programu praktyki oraz pisemnej 

samooceny studenta; 

b/ 5 konspektów przeprowadzonych lekcji języka polskiego 
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ocenionych przez nauczyciela języka polskiego – opiekuna 

praktyk w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej 

(każdy konspekt musi zawierać zredagowaną przez studenta 

pisemną analizę plusów i minusów przeprowadzonej lekcji), 

c/ samodzielnie opracowany przez studenta scenariusz zajęć 

wychowawczych (np. zajęć integrujących grupę lub działań 

profilaktycznych). 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną po semestrze 2 i 3., na podstawie 

dokumentacji praktyki zgodnej z programem praktyki. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z 

pracą w pełnym zakresie obowiązków nauczyciela-polonisty 

pracującego w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. 

Praktyka odbywa się w gimnazjum lub w szkole 

ponadgimnazjalnej pod opieką praktyka – nauczyciela-

polonisty. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Zapoznanie się ze specyfiką gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej, w której praktyka jest odbywana, w 

szczególności poznanie realizowanych zadań opiekuńczo-

wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji 

pracy, pracowników, uczestników procesów 

pedagogicznych, możliwości pozyskiwania dodatkowych 

środków na działalność wspomagającą edukację oraz 

prowadzonej dokumentacji. 

2. Obserwowanie: 

 - zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie 

aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów, 

 - aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

- interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko 

oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą (w tym samym  

i w różnym wieku), 

- procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego 

w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń, 

- czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz 

prowadzonych przez niego zajęć, 

- sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej 

działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, 

dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, 

- dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, 

zachowania i postaw dzieci i młodzieży, 

- działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz 

zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w 

grupie. 

3. Współdziałanie z opiekunem praktyk w: 
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- sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu 

bezpieczeństwa, 

- podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z 

zastanych sytuacji, 

- prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, 

- podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

4. Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności: 

- diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w 

grupie, 

- poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji 

społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także 

określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie 

dysfunkcji i zaburzeń, 

- samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-

wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów  

i wychowanków w grupie, 

- sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej 

aktywności uczniów i wychowanków, 

- organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym 

zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych) w 

oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, 

- animowanie aktywności grupy i współdziałania jej 

uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków 

w grupach zadaniowych, 

- podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami  

i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi), 

- podejmowanie działań wychowawczych o charakterze 

interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia 

bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub 

nieprzestrzegania ustalonych zasad, 

- sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza 

terenem szkoły. 

5. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo 

doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: 

- prowadzenie dokumentacji praktyki, 

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

- ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania 

zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie 

swoich mocnych i słabych stron), 

- ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji 

zamierzonych celów, 

- konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania 

obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań, 

- omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie 
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studentów (słuchaczy) 

- ocena współpracy z pedagogiem szkolnym i logopedą. 

24 
Literatura podstawowa   

i uzupełniająca 

Zgodna z wykazem literatury podstawowej i uzupełniającej 

do przedmiotu: metodyka nauczania literatury i języka 

polskiego. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

  

26 Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 
  

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
  

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 
 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student posiada WIEDZĘ na temat 

EK1 
współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania 

oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów, 
F2P2_W16 

H2P_W04 

H2P_W08 

EK2 
struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw prawnych 

organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, 
F2P2_W13 

H2P_W05 

H2P_W08 

EK3 
specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 
F2P2_W16 

H2P_W04 

H2P_W08 

EK4 
bezpieczeństwa i higieny pracy w gimnazjum i szkole 

ponadgimnazjalnej, do pracy, w której uzyskuje przygotowanie, 
F2P2_W17 H2P_W09 

EK5 projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego, F2P2_[K03] 
H2P_[K01] 

H2P_[K04] 

EK6 etyki zawodu nauczyciela; F2P2_[K07] 
H2P_[K03] 

H2P_[K04] 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK7 potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych; F2P2_U08 
H2P_U03 

H2P_U05 

EK8 

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz 

psychologii do analizowania  

i interpretowania określonego rodzaju sytuacji  
F2P2_U02 

H2P_U01 

H2P_U02 
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i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań 

uczestników tych sytuacji; 
H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

EK9 

potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, 

psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu 

diagnozowania, analizowania  

i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii 

realizowania działań praktycznych na III i IV etapie edukacyjnym; 

F2P2_U02 

 

 

 

 

 

 

F2P2_U03 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U03 

H2P_U05 

H2P_U09 

 

H2P_U04 

H2P_U09 

EK10 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne 

umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku 

polskim i obcym) i nowoczesnych technologii; 

F2P2_U04 

 

 

F2P2_U20 
 

 

 

 

 

H2P_U02 

H2P_U05 

 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U07 

H2P_U11 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK11 

posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać 

się z osobami pochodzącymi  

z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, 

dialogowo rozwiązywać konflikty  

i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej; 

F2P2_U15 H2P_U11 

EK12 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur  

i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych związanych z III i IV etapem edukacyjnym; 
F2P2_U13 

H2P_U03 

H2P_U09 

EK13 

potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody 

pracy w celu projektowania  

i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne 

technologie do pracy dydaktycznej; 

F2P2_U01 

 

F2P2_U20 
 

 

 

 

 

 

H2P_U01 

 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U07 

H2P_U11 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK14 
potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada 

umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym); 
F2P2_U05 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

H2P_U06 

H2P_U07 

EK15 

potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów 

pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy 

oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie; 
F2P2_U07 

H2P_U03 

H2P_U04 

EK16 

potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i 

dostosowywać metody i treści do potrzeb  

i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce; 

F2P2_U06 

 

 

F2P2_U08 
 

H2P_U03 

H2P_U08 

 

H2P_U03 

H2P_U05 
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EK17 
potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej 

działalności; 
F2P2_U18 

H2P_U07 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK18 

potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i 

wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne 

pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych 

wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z 

innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów; 

F2P2_U05 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

H2P_U06 

H2P_U07 

EK19 

potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze)  

i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi 

eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne; 

F2P2_U01 H2P_U01 

EK20 
potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego; 

 
F2P2_U04 

H2P_U02 

H2P_U05 

EK21 

ma pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości usług 

związanych z wybraną dziedziną kultury, działalnością edukacyjną i 

medialną; 
F2P2_U09 H2P_U06 

EK22 
umie wyszukiwać informacje na temat możliwosci pozyskiwania 

środków na działalność instytucji kultury, edukacji i mediów; 
F2P2_U11 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

H2P_U08 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK23 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy  

i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań 

pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych); 

F2P2_K01 

 

 

F2P2_K02 

 

 

 

F2P2_K03 
 

H2P_K01 

H2P_K04 

 

H2P_K01 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

H2P_K01 

H2P_K04 

EK24 

jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do 

podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje 

trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i 

zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela; 

F2P2_K06 

 

F2P2_K07 

 

 
F2P2_K09 

 

 

H2P_K03 

 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK25 

ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych 

działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

F2P2_[W16] 
H2P_[W04] 

H2P_[W08] 

EK26 

ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne 

i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego 

praktyka; 
F2P2_K07 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK27 
ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i 

oceniania uczniów; 
F2P2_K07 

H2P_K03 

H2P_K04 
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EK28 

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i 

wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze); 
F2P2_K06 H2P_K03 

EK29 
jest gotowy do podejmowania indywidualnych  

i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły; 

F2P2_K04 

 

F2P2_K09 
 

 

H2P_K02 

 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS  

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  3 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1,5 

Suma  6 
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IX. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSKA 

1. teorie komunikowania masowego (w) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, 

studia stacjonarne 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
teorie komunikowania masowego 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 15.1 

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć wykład 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator ks. prof. dr hab. M. Drożdż 

13 Prowadzący dr hab. U. Wójcik 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne podstawowa wiedza o komunikowaniu społecznym 
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18 Efekty kształcenia 

Student: 

- ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę ogólną, 

obejmującą teorię, metodologię, główne nurty, kierunki  

i dyscypliny naukowe, właściwe dla filologii polskiej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, 

działalności edukacyjnej i medialnej; 

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o nowych mediach 

komunikacyjnych i ich roli społeczno-kulturowej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, 

działalności edukacyjnej i medialnej;  

- ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji  

i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych  

z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, 

medialnej;  

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prawnych i 

ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania 

instytucji związanych z wybraną sferą działalności 

kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, niezbędną do 

kierowania tymi instytucjami; 

- ma pogłębione umiejętności w zakresie prowadzenia 

badań społecznych niezbędnych do diagnozowania potrzeb 

uczestników kultury, działań edukacyjnych i medialnych;  

- potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na 

realizację projektu profesjonalnego związanego z wybraną 

dziedziną kultury, działalności edukacyjnej i medialnej;  

- potrafi właściwie określić własne oczekiwania 

edukacyjne w związku z pracą zawodową i rolami 

społecznymi.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykłady wsparte prezentacjami multimedialnymi; 

indywidualne konsultacje i samodzielna praca studentów; 

metoda sytuacyjna, przypadku, projektu, analiza 

dokumentacji i wspólne redagowanie wniosków  

o przyznanie środków. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy weryfikowane 

według zasad zaliczenia; efekty kompetencji sprawdzane 

na podstawie dyskusji; efekty w zakresie umiejętności: 

bieżąca ocena zadań (m.in. sondażu, projektu wniosku) 

zlecanych przez prowadzącego. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1. 

Ocena końcowa wynikająca z ustnego kolokwium oraz 

końcowego testu pisemnego wielokrotnego wyboru 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie minimum 
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50% możliwych punktów. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Wykład obejmie kształcenie przede wszystkim w zakresie 

szeroko pojętej teorii komunikowania masowego. Na 

kolejnych spotkaniach omówiona zostanie problematyka 

dotycząca podstawowych pojęć związanych z tym typem 

komunikowania (środek komunikowania masowego; 

nadawca masowy; zbiorowości odbiorcze; przekaz 

masowy; prasa, radio telewizja jako media masowe etc.), 

problematyka dotycząca historii i rozwoju badań 

naukowych nad komunikowaniem masowym (od etapów 

prekursorskich badań nad mediami masowymi aż do 

dzisiejszej nauki o komunikowaniu masowym, z 

uwzględnieniem różnych nurtów, orientacji  

i paradygmatów badawczych oraz z uwzględnieniem 

różnych tradycji badawczych Europy Wschodniej, 

Zachodniej oraz USA). W kontekście coraz szybszego 

rozwoju technologii telekomunikacyjnych i medialnych 

(tzw. rewolucja informacyjna) omówiona zostanie 

koncepcja determinizmu technologicznego. Przedstawione 

zostaną również normatywne doktryny (teorie) mediów 

masowych, w tym cztery historyczne „teorie prasy” 

(liberalna, autorytarna, komunistyczna, odpowiedzialności 

społecznej), katolicka doktryna medialna oraz cztery 

modele współczesnej normatywnej teorii mediów 

sformułowane przez D. McQuaila. W ramach omawiania 

teorii komunikowania masowego poruszone będą 

następnie zagadnienia związane z problemem 

oddziaływania środków masowego przekazu na odbiorców 

tj.: zmieniające się w czasie paradygmaty dotyczące 

wpływu mediów, rodzaje i poziomy oddziaływania, 

wykorzystanie mediów masowych jako narzędzi 

propagandy czy reklamy oraz prawnych skutków ich 

użycia. Ponadto zaprezentowane zostaną modele procesu 

komunikowania stricte masowego w odróżnieniu od 

innych typów komunikacji międzyludzkiej. Ważnym 

zagadnieniem będzie również problematyka organizacji  

i funkcjonowania nadawców masowych oraz przemian, 

jakie dokonują się w tym aspekcie w związku z rozwojem 

nowych mediów cyfrowych. W tym kontekście poruszona 

zostanie także tematyka związana w odbiorcami w 

komunikowaniu masowym (widownią, audytorium, 

publicznością), w szczególności koncepcje dotyczące 

pojmowania zbiorowości odbiorczych, tradycje badań nad 

widownią oraz rolą, jaką odgrywa ona w całym procesie 

komunikowania masowego. Pokrótce zostaną również 
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omówione prawne podstawy działania  

i wynikającej stąd odpowiedzialności właścicieli mediów 

masowych. W wyniku ukończenia kursu studenci posiądą 

podstawową wiedzę z zakresu teorii komunikowania 

masowego. Będą potrafili rozróżnić i opisać poszczególne 

paradygmaty i szkoły badawcze, co przyczyni się do 

lepszego rozumienia zjawisk związanych z wpływem 

mediów, rolą mediów w społeczeństwie  

i państwie, ich znaczeniem kulturotwórczym. Ponadto 

studenci zdobędą wiedzę dotyczącą elementów procesu 

komunikowania masowego (nadawców, odbiorców, 

przekazów etc.), co w rezultacie umożliwi im samodzielny, 

krytyczny ogląd funkcjonowania i osąd oddziaływania 

współczesnych mediów masowych. Studenci zdobędą 

umiejętności i kompetencje rozumienia i rozróżniania 

szkół, paradygmatów i teorii naukowych; wskazywania 

cech teorii obiektywnych i interpretacyjnych; 

rozpoznawania teorii komunikowania pod względem ich 

źródeł i pochodzenia; łączenia teorii komunikowania 

masowego z odpowiednimi tradycjami badawczymi; 

rozróżniania teorii obiektywnych od teorii 

interpretacyjnych; oceny przydatności teorii do 

wyjaśniania problemów komunikowania masowego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Podstawowe pojęcia komunikowania masowego: 

masowość, komunikowanie masowe, nadawca masowy, 

odbiorca masowy, przekaz masowy.  

Rozwój badań nad komunikowaniem masowym: 

niemieckie tradycje prasoznawcze, początki mass media 

research w USA, badania nad mediami masowymi w 

Polsce.  

Główne paradygmaty badawcze w komunikowaniu 

masowym: paradygmat dominujący (orientacja 

emipryczno-funkcjonalna), paradygmaty alternatywny 

(orientacja krytyczna), paradygmat marksistowski, 

porównanie paradygmatów.  

Teorie mediów masowych a teoria społeczna cz. 1: 

komunikowanie masowe jako proces społeczny, teoria 

społeczeństwa masowego, funkcjonalizm, krytyczna 

teoria społeczno-ekonomiczna, konstruktywizm 

społeczny.  

Teorie mediów masowych, a teoria społeczna cz. 2: 

determinizm technologiczny.  

Normatywne doktryny medialne: pojęcie normatywnej 

doktryny medialnej.  

Cztery „teorie prasy”: liberalna, autorytarna, 
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komunistyczna, odpowiedzialności społecznej, katolicka 

doktryna środków społecznego przekazu.  

Cztery modele normatywnej teorii mediów McQuail’a: 

rynkowy, interesu publicznego, profesjonalny, mediów 

alternatywnych.  

Modele komunikowania masowego cz.1: modele 

transmisji.  

Modele komunikowania masowego cz. 2: model rytualny, 

model rozgłosu, model recepcji.  

Problem oddziaływania mediów masowych cz. 1: media a 

jednostka, fazy badań nad wpływem, podstawowe 

hipotezy dotyczące socjalizującej i pozytywnej roli 

mediów.  

Problem oddziaływania mediów masowych cz. 2: media a 

społeczeństwo, media i przemoc, społeczny rozdział 

wiedzy (hipoteza luki informacyjnej), teoria edukacji 

społecznej, teoria kultywacji George’a Gerbnera.  

Problem oddziaływania mediów masowych cz. 3: media a 

polityka, hipoteza spirali milczenia, badania Katza  

i Lazarsfelda, reklama i marketing polityczny.  

Prawne podstawy działania i odpowiedzialnośc właścicieli 

mediów masowych. 

Nadawca masowy: co to znaczy nadawca masowy? typy  

i organizacja instytucji nadawczych.  

Zbiorowości odbiorcze: widownia, audytorium czy 

publiczność? typologia widowni środków masowego 

przekazu, badania „użytkowania i korzyści”.  

Media masowe jako narzędzie władzy: oddziaływania 

propagandowe, kontrola rynków medialnych, 

niezależność mediów publicznych.  

Nowe media cyfrowe: właściwości – dlaczego „nowe” 

media? masowość a nowe media, nowe media – 

zagrożenie dla starych? 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i 

analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2005. 

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 

2007.  

W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 

2008. 

Studia z teorii komunikowania masowego, red. B. Dobek-

Ostrowska, Wrocław 1999. 

Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje 

teoretyczne, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001. 

M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i 
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biznes, Warszawa 2001. 

J. Olędzki, Komunikowanie w świecie, Warszawa 2001. 

J. Mikułowski Pomorski, Badania masowego 

komunikowania, Warszawa 1980. 

J. Olędzki, Polskie media w okresie przemian, Warszawa 

1991.  

 

Literatura uzupełniająca: 

G.G. Kopper; I. Rutkiewicz; K. Schliep (red.), Media i 

dziennikarstwo w Polsce 1989-1995, Kraków 1996.  

L.W. Zachar, Społeczeństwo informacyjne: aspekty 

techniczne, społeczne i polityczne, Lublin 1992.  

J. Adamowski, B. Golka, E., Stasiak-Jazukiewicz, 

Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej, cz. I, 

Warszawa 1996, cz. II, Warszawa 1997.  

B. Dobek-Ostrowska (red.), Współczesne systemy 

komunikowania, Wrocław 1996.  

J. Marszałek-Kawa, Współczesne oblicza mediów, Toruń 

2005.  

B. Dobek-Ostrowska (red.), Transformacje systemów 

medialnych w krajach Europy środkowo-wschodniej po 

1989, Wrocław 2002. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności   

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 
ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę ogólną, obejmującą teorię, 

metodologię, główne nurty, kierunki  
F2P2_W03 

H2P_W01 

H2P_W03 
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i dyscypliny naukowe, właściwe dla filologii polskiej, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej  

i medialnej; 

H2P_W04 

EK2 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o nowych mediach 

komunikacyjnych i ich roli  społeczno-kulturowej, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i 

medialnej;  

F2P2_W12 
H2P_W04 

H2P_W05 

EK3 

ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji  

i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych  

z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej;  
F2P2_W13 

H2P_W05 

H2P_W08 

EK4 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prawnych i ekonomicznych 

uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z wybraną 

sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, niezbędną do 

kierowania tymi instytucjami; 

F2P2_W14 H2P_W06 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK5 

ma pogłębione umiejętności w zakresie prowadzenia badań 

społecznych niezbędnych do diagnozowania potrzeb uczestników 

kultury, działań edukacyjnych i medialnych;  
F2P2_U08 

H2P_U03 

H2P_U05 

EK6 

potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację 

projektu profesjonalnego związanego z wybraną dziedziną kultury, 

działalności edukacyjnej i medialnej;  
F2P2_U12 

H2P_U08 

H2P_U03 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK7 
potrafi właściwie określić własne oczekiwania edukacyjne w związku z 

pracą zawodową i rolami społecznymi; 
F2P2_K02 

H2P_K01 

H2P_K03 

H2P_K04 
 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,25 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  0,5 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,25 

Suma  1 
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IX. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSKA 

2. dziennikarstwo prasowe i internetowe II (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, 

studia stacjonarne 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
dziennikarstwo prasowe i internetowe II 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 15.1 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 i 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 30 (15+15) 

12 Koordynator ks. prof. dr hab. M. Drożdż 

13 Prowadzący mgr B. Cich 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne 
podstawowa wiedza o komunikowaniu społecznym  

i masowym oraz o warsztacie dziennikarskim 

18 Efekty kształcenia Student: 
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- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym 

języku polskim, jego odmianach oraz tendencjach 

rozwojowych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej;  

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu 

pragmalingwistyki i kultury języka, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej;  

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o nowych mediach 

komunikacyjnych i ich roli  społeczno-kulturowej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, 

działalności edukacyjnej i medialnej; 

- ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji  

i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych  

z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, 

medialnej;  

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 

oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;  

- potrafi sprawnie porozumiewać się w różnorodnych 

sytuacjach komunikacyjnych z wykorzystaniem 

wybranych technik komunikacyjnych;  

- potrafi wykorzystać dostępne media do popularyzowania 

wiedzy o wytworach kultury i jej instytucjach;  

- potrafi właściwie określić własne oczekiwania 

edukacyjne w związku z pracą zawodową i rolami 

społecznymi;  

- jest gotowy do odpowiedzialnego, samodzielnego  

i aktywnego podejmowania zadań zawodowych;  

jest świadomym uczestnikiem kultury, kształtującym  

i zaspokajającym własne potrzeby kulturalne  

i wpływającym na upodobania otoczenia, interesującym 

się aktualnymi i nowymi zjawiskami w sztuce.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Ćwiczenia praktyczne wsparte prezentacjami 

multimedialnymi; indywidualne konsultacje i samodzielna 

praca studentów pod kierunkiem prowadzącego: analiza 

przykładowych tekstów i form przekazu w prasie  

i Internecie, pisanie tekstów reprezentujących różne 

gatunki dziennikarskie, miniwykłady informacyjne, 

metoda sytuacyjna, metoda przypadku, dyskusja. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Ocenianie tworzonych i prezentowanych przez studentów 

tekstów prasowych i materiałów internetowych, 

kolokwium pisemne sprawdzające stopień opanowania 

wiedzy, ćwiczenia usprawniające korzystanie ze znanych 
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technik komunikacji, ocena merytoryczna udziału  

w dyskusjach, symulacja stawiająca studentów w rolach 

użytkowników i twórców mediów oraz sytuacjach 

wymagających pokonywania różnorodnych trudności. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1 i 2. na podstawie 

prezentowanych na zajęciach tekstów, oceny aktywności, 

zaangażowania w pracę zespołu ćwiczeniowego  

i obecności na ćwiczeniach. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Ćwiczenia obejmują 2 cykle: dziennikarstwo prasowe  

i dziennikarstwo internetowe. Ćwiczenia pozwalają nabyć 

i pogłębić umiejętności zastosowania w praktyce 

podstawowych zasad pracy dziennikarza prasowego  

i internetowego, w szczególności zasad pisania tekstów 

informacyjnych, wywiadów i reportaży, oraz 

przygotowania ich do druku lub umieszczenia w 

Internecie; ćwiczenia praktyczne są dostosowane do 

wiedzy i umiejętności studentów kierunkowych  

i specjalizacyjnych II stopnia. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Omówione zostaną praktyczne zasady tworzenia tekstu 

informacyjnego, struktury tekstu, konstrukcji lidów  

i nagłówków. Omówione zostaną metody 

wykorzystywania źródeł informacji i jej weryfikacji przez 

dziennikarza. Przeprowadzone zostaną praktyczne 

ćwiczenia różnych technik i metod prowadzenia wywiadu 

prasowego oraz przygotowania, pisania i redagowania 

reportażu. Wypróbowane zostaną w praktyce zasady 

przygotowania materiału dziennikarskiego do druku 

(adiustacja, korekta, skład, łamanie), podstawowe zasady 

pracy redakcji i niektóre elementy technologii prasy. 

Podstawową metodą prowadzenia zajęć praktycznych będą 

własne próby dziennikarskie każdego z uczestników zajęć. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Bauer Z., Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo i świat 

mediów, wyd. II, Kraków 2000.  

Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999. 

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

Niczyperowicz A. (red.), Dziennikarstwo od kuchni, 

Poznań 2001. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 
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26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 
 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy 

EK1 

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym języku 

polskim, jego odmianach oraz  tendencjach rozwojowych, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej;  

F2P2_W08 
H2P_W02 

H2P_W03 

EK2 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu pragmalingwistyki  

i kultury języka, zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, 

działalności edukacyjnej i medialnej;  
F2P2_W09 

H2P_W02 

H2P_W03 

 

EK3 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o nowych mediach 

komunikacyjnych i ich roli  społeczno-kulturowej, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej  

i medialnej; 

F2P2_W12 
H2P_W04 

H2P_W05 

 

EK4 

ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji  

i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych  

z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej;  
F2P2_W13 

H2P_W05 

H2P_W08 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności 

EK5 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 

podstawie krytyczne sądy;  
F2P2_U01 H2P_U01 

EK6 

potrafi sprawnie porozumiewać się w różnorodnych sytuacjach 

komunikacyjnych z wykorzystaniem wybranych technik 

komunikacyjnych;  
F2P2_U15 H2P_U11 

EK7 
potrafi wykorzystać dostępne media do popularyzowania wiedzy  

o wytworach kultury i jej instytucjach; 
F2P2_U22 

H2P_U01 

H2P_U11 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji społecznych 

EK8 
potrafi właściwie określić własne oczekiwania edukacyjne w związku  

z pracą zawodową i rolami społecznymi;  
F2P2_K02 

H2P_K01 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK9 
jest gotowy do odpowiedzialnego, samodzielnego  

i aktywnego podejmowania zadań zawodowych;  
F2P2_K09 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK10 

jest świadomym uczestnikiem kultury, kształtującym  

i zaspokajającym własne potrzeby kulturalne  

i wpływającym na upodobania otoczenia, interesującym się aktualnymi 
F2P2_K14 

H2P_K03 

H2P_K06 
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i nowymi zjawiskami w sztuce; 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma  2 
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IX. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSKA 

3. pragmatyka języka mediów (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, 

studia stacjonarne 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
pragmatyka języka mediów 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 15.1 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator ks. prof. dr hab. M. Drożdż 

13 Prowadzący dr M. Pachowicz, doc. PWSZ 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne 
podstawowa wiedza o komunikowaniu społecznym  

i masowym 
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18 Efekty kształcenia 

Student: 

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym 

języku polskim, jego odmianach oraz  tendencjach 

rozwojowych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej;  

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu 

pragmalingwistyki i kultury języka, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej;  

- ma szczegółową wiedzę przedmiotową, metodologiczną i 

metodyczną w wybranym zakresie językoznawstwa, 

literaturoznawstwa lub innych pokrewnych/pomocniczych 

dyscyplin, niezbędną dla samodzielnej realizacji złożonego 

zadania badawczego lub projektu zorientowanego na 

zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności 

kulturalnej, edukacyjnej, medialnej;  

- potrafi sprawnie porozumiewać się w różnorodnych 

sytuacjach komunikacyjnych z wykorzystaniem 

wybranych technik komunikacyjnych;  

- ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 

wypowiedzi pisemnych reprezentujących różne gatunki  

i style tekstu;  

- ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej w 

procesie kształtowania więzi społecznych.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Ćwiczenia praktyczne wsparte prezentacjami 

multimedialnymi przykładowych zjawisk z obszaru 

kultury języka mediów, połączone z dyskusją, analiza 

tekstów cudzych i tworzenie tekstów własnych, 

miniwykłady informacyjne; metoda przypadku (jeśli 

chodzi o zadania badawcze), indywidualne konsultacje  

i samodzielna praca studentów. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności 

weryfikowane według zasad zaliczenia; efekty 

kompetencji oceniane na podstawie pisemnych 

kolokwiów, konsultacji i dyskusji. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 2., ocena na podstawie 

obecności na ćwiczeniach, zaangażowania w pracę zespołu 

ćwiczeniowego i prezentacji wybranego rodzaju języka 

mediów. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Celem modułu ćwiczeniowego jest ustalenie relacji 

pomiędzy nadawcą i odbiorcą tekstu a systemem 

językowym używanym do konstruowania tekstu; poznanie 
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zasad optymalnego wykorzystania systemu językowego w 

określonej sytuacji komunikacyjnej, ukazanie roli 

kontekstu wypowiedzi; przygotowanie do wyważonej 

oceny poprawności lub niepoprawności wypowiedzi 

językowych, w tym uświadomienie warunków 

komunikacji skutecznej i nieskutecznej; uwypuklenie 

różnic między językiem mówionym, a pisanym oraz 

komunikacją werbalną i niewerbalną. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Pragmatyka: jej zakres, cel, definicja. 

Poziomy komunikowania (intrapersonalny, 

interpersonalny, wewnątrz- i międzygrupowy, 

instytucjonalny, masowy).  

Sprawność komunikacyjna (czynniki językowe i 

pozajęzykowe).  

Akty mowy i gatunki wypowiedzi.  

Elementy aktu komunikacji: nadawca, odbiorca, kontekst, 

kontakt, komunikat, kod.  

Funkcje aktów komunikacyjnych (informacyjna, 

ekspresywna, impresywna, fatyczna, metajęzykowa, 

poetycka, performatywna).  

Presupozycje i implikatury konwersacyjne.  

Określenie ogólnych potrzeb współczesnego użytkownika 

polszczyzny, takich jak: znajomość reguł komunikacji 

językowej, świadomość zależności doboru środków od 

sytuacji, wytworzenie intuicyjnych mechanizmów 

posługiwania się poprawną polszczyzną oraz przekonania 

o wartości języka jako ważnego systemu znakowego. 

Wykładniki językowe i niewerbalne funkcji aktów 

komunikacyjnych.  

Zakłócenia aktu komunikacji i ich przyczyny, m.in. 

niewłaściwa interpretacja, błędy w używaniu kodu, szum 

informacyjny (redundancja).  

Zasady konwersacji według H. P. Grice’a: maksymy 

jakości, ilości, stosunku i sposobu.  

Język ciała w komunikacji: gest, mimika, postawa, 

proksemika.  

Asertywność w komunikacji.  

Odmiany języka i style.  

Zróżnicowanie języka polskiego na warianty terytorialne  

i socjalne.  

Pojęcie i funkcja dyskursu.  

Interakcyjność mówienia.  

Role komunikacyjne uczestników mówienia.  

Teksty o naturze perswazyjnej.  

Nadużycia językowe.  
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Etyka komunikacji i etykieta językowa.  

Psychologiczny i kulturowy aspekt komunikacji 

językowej.  

Kryteria poprawności językowej.  

Norma ortofoniczna w wypowiedzi publicznej.  

Ortografia i interpunkcja.  

Typy błędów językowych.  

Redagowanie tekstów. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

A. Awdiejew, Pragmatyczne podstawy interpretacji 

wypowiedzi, Kraków 1987, s. 5-61.  

R. Kalisz, Pragmatyka językowa, Gdańsk 1992.  

McCay i inni, Sztuka skutecznego porozumiewania się, 

Gdańsk 2002.  

K. Pisarkowa, Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy; w: 

tejże, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii 

języka, Kraków 1994.  

W. Pisarek, O mediach i języku, Kraków 2007.  

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i 

praktyka, Gdańsk 2007.  

H.P. Grice, Logika a konwersacja, w: Język w świetle 

nauki, red. B. Stanosz, Warszawa 1980.  

A. Załazińska, Niewerbalna struktura dialogu, Kraków 

2007. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 
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Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy 

EK1 

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym języku 

polskim, jego odmianach oraz  tendencjach rozwojowych, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej; 

F2P2_W08 
H2P_W02 

H2P_W03 

EK2 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu pragmalingwistyki i 

kultury języka, zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, 

działalności edukacyjnej i medialnej;  
F2P2_W09 

H2P_W02 

H2P_W03 

EK3 

ma szczegółową wiedzę przedmiotową, metodologiczną i metodyczną 

w wybranym zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub innych 

pokrewnych/pomocniczych dyscyplin, niezbędną dla samodzielnej 

realizacji złożonego zadania badawczego lub projektu zorientowanego 

na zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej, 

edukacyjnej, medialnej;  

F2P2_W10 H2P_W07 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności 

EK4 

potrafi sprawnie porozumiewać się w różnorodnych sytuacjach 

komunikacyjnych z wykorzystaniem wybranych technik 

komunikacyjnych;  
F2P2_U15 H2P_U11 

EK5 

ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych wypowiedzi 

pisemnych reprezentujących różne gatunki  

i style tekstu; 
F2P2_U16 

H2P_U10 

H2P_U12 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji społecznych 

EK6 
ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej w procesie 

kształtowania więzi społecznych; 
F2P2_K12 

H2P_K02 

H2P_K05 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma  2 
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IX. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSKA 

4. dziennikarstwo radiowe i telewizyjne II (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, 

studia stacjonarne 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
dziennikarstwo radiowe i telewizyjne II 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 15.1 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator ks. prof. dr hab. M. Drożdż 

13 Prowadzący mgr S. Dziedzic 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne 
podstawowa wiedza o komunikowaniu społecznym  

i masowym oraz o warsztacie dziennikarskim 

18 Efekty kształcenia Student: 
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- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym 

języku polskim, jego odmianach oraz  tendencjach 

rozwojowych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

kulturze, działalności edukacyjnej i medialnej;  

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu 

pragmalingwistyki i kultury języka, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności 

edukacyjnej i medialnej;  

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o nowych mediach 

komunikacyjnych i ich roli  społeczno-kulturowej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, 

działalności edukacyjnej i medialnej;  

- ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji  

i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych  

z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, 

medialnej;  

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 

oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;  

- potrafi sprawnie porozumiewać się w różnorodnych 

sytuacjach komunikacyjnych z wykorzystaniem 

wybranych technik komunikacyjnych;  

- potrafi wykorzystać dostępne media do popularyzowania 

wiedzy o wytworach kultury i jej instytucjach;  

- potrafi właściwie określić własne oczekiwania 

edukacyjne w związku z pracą zawodową i rolami 

społecznymi;  

- jest gotowy do odpowiedzialnego, samodzielnego  

i aktywnego podejmowania zadań zawodowych;  

- jest świadomym uczestnikiem kultury, kształtującym  

i zaspokajającym własne potrzeby kulturalne  

i wpływającym na upodobania otoczenia, interesującym 

się aktualnymi i nowymi zjawiskami w sztuce.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Ćwiczenia praktyczne wsparte prezentacjami 

multimedialnymi; heureza, symulacja; analiza 

przykładowych form przekazu w prasie i Internecie oraz 

zjawisk występujących w mediach; omawianie podstaw 

prawnych regulujących sposób korzystania ze środków 

przekazu; metoda przypadku, dyskusja; indywidualne 

konsultacje i samodzielna praca studentów. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności 

weryfikowane według zasad zaliczenia; efekty 

kompetencji oceniane podczas ustnych kolokwiów, 

konsultacji i dyskusji. 
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21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 2.; ocena na podstawie 

obecności na ćwiczeniach, zaangażowania w pracę zespołu 

ćwiczeniowego, tworzenia i prezentacji materiałów 

radiowych i telewizyjnych. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Ćwiczenia obejmują dwa cykle warsztatowe: radiowy  

i telewizyjny.  

Cykl I – radiowy: po ukończeniu warsztatów 

dziennikarstwa radiowego student powinien wykazać się 

podstawowymi umiejętnościami technicznymi w zakresie 

obsługi sprzętu, montowania materiałów dźwiękowych, 

konstruowania informacji i budowy najważniejszych form 

radiowych: serwisu, wywiadu, reportażu, audycji. 

Praktyczne zajęcia przygotują studenta do samodzielnej 

pracy nad dokumentacją merytoryczną, realizacją i 

organizacją materiału dźwiękowego takich gatunków 

radiowych jak: serwis informacyjny, publicystyka 

społeczna, polityczna i kulturalna, wywiad, reportaż 

radiowy, audycja dokumentalna a także dyskusja w studio. 

Uczestnik zajęć zapozna się z funkcjonowaniem redakcji 

radiowej, sposobami zdobywania i selekcji informacji, 

doboru rozmówców, koniecznością dbałości  

o atrakcyjność przekazu, jego poprawność merytoryczną  

i językową oraz działania pod presją czasu. Celem 

warsztatów jest także poznanie specyfiki pracy reportera 

radiowego, prezentera i serwisanta. Zajęcia uczą także 

twórczego myślenia, dźwiękowej realizacji pomysłów na 

temat audycji oraz pracy zespołowej. Po ukończeniu 

warsztatów student będzie znał zasady pracy z 

mikrofonem, emisji głosu oraz zachowania się w studio 

radiowym.  

Cykl II – telewizyjny: celem warsztatów dziennikarstwa 

telewizyjnego jest przede wszystkim praktyczne 

przygotowanie studentów do ewentualnej pracy w 

telewizji, ale także przybliżenie specyfiki TV tym, którzy 

planują pracę w innych mediach czy, na przykład, w public 

relations. Studenci poznają tajniki slangu dziennikarzy, 

operatorów i montażystów telewizyjnych, techniki 

powstawania programów, najczęstsze pułapki, które 

czyhają na niedoświadczonych reporterów. 

Dziennikarstwo informacyjne, sądowe, medyczne, 

polityczne, społeczne, religijne – każda z tych dziedzin 

wymaga specyficznej wiedzy i podejścia. Praca 

dziennikarza to praca z ludźmi, omówione więc zostaną 

techniki rozmowy z osobami w bardzo różnych sytuacjach 

życiowych, które napotyka na swojej drodze reporter, 
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praktyczne porady jak na co dzień pracować, by z jednej 

strony spełnić nadzieje szefów, ich wytyczne i uzyskać jak 

najświeższe i najpełniejsze informacje, a z drugiej, 

postępować zgodnie z Prawem Prasowy, a co 

najważniejsze: z własnym sumieniem.  

Ćwiczenia praktyczne są dostosowane do wiedzy  

i umiejętności studentów kierunkowych  

i specjalizacyjnych II stopnia 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zasady funkcjonowania redakcji radiowej.  

Systemy przepływu materiałów w redakcji.  

Struktura redakcji radiowej.  

Organizacja pracy.  

Podział kompetencji – wydawca, serwisant, reporter, 

realizator.  

Zasady przygotowania materiałów dziennikarskich. 

Wyszukiwanie i analiza materiałów.  

Weryfikacja zebranego materiału.  

Konstruowanie scenariuszy radiowych.  

Archiwizacja tekstów.  

Autoryzacja wypowiedzi.  

Kim jest mój słuchacz?  

Dziennikarz jako reprezentant społeczeństwa.  

Dobór przekazu w zależności od grupy docelowej. 

Magiczne słowo „słuchalność”.  

Cechy dobrego dziennikarstwa radiowego: szybkość 

informacji, zgodność z prawdą, obiektywizm, poprawność 

językowa, rzetelność, pokonywanie stresu.  

Wykorzystanie środków i urządzeń technicznych w pracy 

dziennikarza radiowego.  

Podstawowe środki komunikacji.  

Komputerowa obróbka materiałów dźwiękowych.  

Formy dziennikarstwa radiowego.  

Specyfika budowy merytorycznej przekazu radiowego. 

Zasady zachowania w studio radiowym: sposób budowania 

wypowiedzi, dźwięk w studio radiowym,  

podstawy produkcji programów radiowych, techniczne 

aspekty produkcji.  

Zasady pracy z mikrofonem – ćwiczenia indywidualne  

z mikrofonem – cz. 1: zasady zachowania w studiu 

radiowym, sposób budowania wypowiedzi, dźwięk  

w studio radiowym, podstawy produkcji programów 

radiowych, techniczne aspekty produkcji, zasady pracy  

z mikrofonem.  

Ćwiczenia indywidualne z mikrofonem – cz. 2.  

Budowa serwisu informacyjnego: news radiowy, ująć 

istotę problemu – zwięźle, ale nie powierzchownie. 
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Redagowanie reportażu: opisać świat mową dźwięków. 

Wywiad: przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy, 

sztuka zadawania pytań, audycje na żywo i „z puszki”, 

scenariusz, dobór i przygotowanie rozmówców, tok pracy 

w trakcie audycji. 

Techniki zbierania materiału filmowego (wywiady, 

materiały reporterskie, relacje, nagrania dokumentalne, 

sondy, wypowiedzi ze 100% dźwięku – „setki”, stand-up), 

weryfikacji zebranych materiałów, pisanie i redagowanie 

telewizyjnych serwisów informacyjnych.  

Informacje o podstawach techniki montażu materiałów 

filmowych.  

Praktyczne zajęcia z kamerą.  

Organizacja pracy i struktura redakcji telewizyjnej. 

Realizacja zadań dziennikarza telewizyjnego: 

researchering, praca reporterska, montaż, nagrania 

studyjne. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Kraków 2006. 

Pisarek W., Stare i nowe media na światowej scenie, 

„Zeszyty Prasoznawcze” nr 4 (1991).  

Allan S., Kultura newsów, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.  

Bauer Z., Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo i świat 

mediów, Kraków 2000.  

Bohdziewicz J., Komunia a telekomunikacja, „W drodze” 

7 (2000).  

Boyde A., Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki 

tworzenia programów informacyjnych, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Dwornik B., Media lokalne – warsztat i etyka, 

www.reporterzy.info  

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, 

Warszawa – Kraków 2000.  

Grobel L., Sztuka wywiadu. Lekcje Mistrza, Wydawnictwo 

Wojciech Marzec.  

Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w 

mediach, Lublin 2003.  

Legutko P., Rodziewicz D., Mity czwartej władzy, Kraków 

2002.  

Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Kraków 2000. Media 

w badaniach, Wydawnictwo Press sp. z o.o. 2003. Misztal 

M., Jacy dziennikarze – takie media, Edukacja medialna 

KUL.  

Nurczyńska-Fidelska E. (red.), W świecie mediów, Kraków 
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2001.  

Pisarek W., O mediach i języku, Universitas.  

Pokorna-Ignatowicz K., Kościół w świecie mediów. 

Historia – dokumenty – dylematy, Kraków 2002.  

Kończak J., Od Tele-Echa do Polskiego ZOO. Ewolucja 

programu TVP, Wydawnictwa Akademickie  

i Profesjonalne 2008.  

Leathers D. G., Komunikacja niewerbalna, Wydawnictwo 

Naukowe PWN 2007.  

Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Universitas 2000. 

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, 

Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.  

Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, 

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego i Fundacja dla 

Wspierania Śląskiej Humanistyki 1994.  

Wiliams K., Media w Europie, Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne 2008.  

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., 

Pokorna-Ignatowicz K., Źródła informacji dla 

dziennikarza, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 

2007. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy 

EK1 

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o współczesnym języku 

polskim, jego odmianach oraz tendencjach rozwojowych, zorientowaną 

na zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i 
F2P2_W08 

H2P_W02 

H2P_W03 
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medialnej;  

EK2 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu pragmalingwistyki  

i kultury języka, zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, 

działalności edukacyjnej i medialnej;  
F2P2_W09 

H2P_W02 

H2P_W03 

EK3 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o nowych mediach 

komunikacyjnych i ich roli  społeczno-kulturowej, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej  

i medialnej;  

F2P2_W12 
H2P_W04 

H2P_W05 

EK4 

ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji  

i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych  

z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej;  
F2P2_W13 

H2P_W05 

H2P_W08 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności 

EK5 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 

podstawie krytyczne sądy;  
F2P2_U01 H2P_U01 

EK6 

potrafi sprawnie porozumiewać się w różnorodnych sytuacjach 

komunikacyjnych z wykorzystaniem wybranych technik 

komunikacyjnych;  
F2P2_U15 H2P_U11 

EK7 
potrafi wykorzystać dostępne media do popularyzowania wiedzy  

o wytworach kultury i jej instytucjach;  
F2P2_U22 

H2P_U01 

H2P_U11 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji społecznych 

EK8 
potrafi właściwie określić własne oczekiwania edukacyjne w związku  

z pracą zawodową i rolami społecznymi;  
F2P2_K02 

H2P_K01 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK9 
jest gotowy do odpowiedzialnego, samodzielnego  

i aktywnego podejmowania zadań zawodowych;  
F2P2_K09 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK10 

jest świadomym uczestnikiem kultury, kształtującym  

i zaspokajającym własne potrzeby kulturalne  

i wpływającym na upodobania otoczenia, interesującym się aktualnymi 

i nowymi zjawiskami w sztuce; 

F2P2_K14 
H2P_K03 

H2P_K06 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  2 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1 

Suma  4 
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IX. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSKA 

5. psychologia mediów i komunikowania (w) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, 

studia stacjonarne 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
psychologia mediów i komunikowania 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 15.9 

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć wykład 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator ks. prof. dr hab. M. Drożdż 

13 Prowadzący prof. dr hab. J. Zdebski 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne podstawowa wiedza o komunikowaniu społecznym  
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i warsztacie dziennikarskim  

18 Efekty kształcenia 

Student: 

- ma rozszerzoną, uporządkowaną wiedzę o kulturze, jej 

systemach i społecznych obiegach, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności 

kulturalnej, edukacyjnej i medialnej;  

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o nowych mediach 

komunikacyjnych i ich roli społeczno-kulturowej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w kulturze, 

działalności edukacyjnej i medialnej;  

- ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach działań 

kulturalnych, edukacyjnych i medialnych oraz o metodach 

diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb;  

- ma umiejętności niezbędne do pracy  na stanowiskach 

wymagających współdziałania w zespole i wspólnego 

rozwiązywania problemów, jak i na stanowiskach 

wymagających samodzielności w podejmowaniu decyzji  

w instytucjach kultury i edukacji oraz mediach;  

- ma pogłębione umiejętności organizacyjne umożliwiające 

planowanie i realizację oryginalnych zadań w wybranej 

dziedzinie kultury, działalności edukacyjnej i medialnej;  

- potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, 

procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań  

i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie 

kultury, działalności edukacyjnej i medialnej oraz wybrać  

i zastosować właściwy sposób postępowania;  

- umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem 

własnych poglądów i poglądów innych autorów, 

formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne 

podsumowania;  

- potrafi właściwie określić własne oczekiwania 

edukacyjne w związku z pracą zawodową i rolami 

społecznymi;  

- rozumie potrzebę rozwoju osobistego i jest w stanie 

określić jego kierunek;  

- jest gotowy do odpowiedzialnego, samodzielnego  

i aktywnego podejmowania zadań zawodowych;  

- ma świadomość uczestniczenia w procesie budowania 

tożsamości zbiorowej i indywidualnej, wykazując się 

postawą szacunku dla odmienności światopoglądowej  

i kulturowej. 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład informujący, objaśnienia, prezentacje 

multimedialne, praca z tekstem, klasyczna metoda 
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problemowa, praca w grupach, dyskusja. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności 

weryfikowane według zasad zaliczenia; efekty 

kompetencji oceniane podczas dyskusji i ustnych 

kolokwiów. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 2. Ocena końcowa na 

podstawie aktywności podczas zajęć, ustnego kolokwium 

oraz pisemnego testu wielokrotnego wyboru; do uzyskania 

zaliczenia wymagane jest zdobycie minimum 50% 

możliwych punktów. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Znajomość podstaw psychologii mediów i komunikowania 

jest niezbędna dla psychologa zajmującego się 

oddziaływaniem mediów na człowieka i społeczność, oraz 

dla każdego, kto ma potrzebę rozumienia zachowań 

komunikacyjnych człowieka.  

Zaznajomienie z funkcjami psychologii i mediów w 

działalności komunikacyjnej.  

Rozumienie zastosowań teorii psychologicznych w 

działalności medialnej.  

Umiejętność tworzenia komunikatów z zastosowaniem 

reguł psychologicznych.  

Znajomość uzasadnień psychologicznych dla 

uwarunkowań prawnych komunikowania społecznego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Przegląd tradycji analiz w zakresie teorii mediów z punktu 

widzenia psychologicznego (socjopsychologicznego, 

cybernetycznego, retorycznego, semiotycznego, 

socjokulturowego, fenomenologicznego). 

Analiza psychologiczna cech odbiorcy przekazu 

medialnego.  

Ścieżki oddziaływania medialnego.  

Przegląd teorii oddziaływania mediów.  

Teoria kultywacji, mechanizmy kultywacji, mechanizm 

rezonansu.  

Źródła zniekształcenia obrazu rzeczywistości w procesie 

komunikacji.  

Teoria spirali milczenia.  

Rola stereotypów w komunikowaniu i przekazie 

medialnym.  

Psychologiczne teorie wpływu mediów na agresję widzów. 

Teoria społecznego uczenia się agresji, teoria 

podekscytowania, teoria nowych skojarzeń poznawczych, 

teoria skryptów poznawczych, teoria kultywacji.  
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Teoria rezonansu poznawczego, mechanizm projekcji. 

Zjawiska psychologiczne w nowych mediach  

i w komunikacji internetowej. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Winterhoff-Spurk P., Psychologia mediów, Wydawnictwo 

WAM, Kraków, 2007.  

Pratkanis A., Aronson E., Wiek propoagandy, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.  

Kubicka D., Kołodziejczyk A., Psychologia wpływu 

mediów. Wybrane teorie, metody, badania, Oficyna 

Wydawnicza Impuls, Kraków 2007..  

Wallace P., Psychologia Internetu, Wydawnictwo Rebis, 

Wrocław 2004. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

ma rozszerzoną, uporządkowaną wiedzę o kulturze, jej systemach i 

społecznych obiegach, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej i medialnej;  
F2P2_W11 

H2P_W02 

H2P_W04 

H2P_W05 

EK2 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o nowych mediach 

komunikacyjnych i ich roli społeczno-kulturowej, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w kulturze, działalności edukacyjnej i 

medialnej; 

F2P2_W12 
H2P_W04 

H2P_W05 

EK3 

ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych, 

edukacyjnych i medialnych oraz o metodach diagnozowania  

i ewaluacji ich potrzeb;  
F2P2_W16 

H2P_W04 

H2P_W08 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  
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EK4 

ma umiejętności niezbędne do pracy  na stanowiskach wymagających 

współdziałania w zespole i wspólnego rozwiązywania problemów, jak i 

na stanowiskach wymagających samodzielności w podejmowaniu 

decyzji w instytucjach kultury i edukacji oraz mediach;   

F2P2_U05 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

H2P_U06 

H2P_U07 

EK5 

ma pogłębione umiejętności organizacyjne umożliwiające planowanie i 

realizację oryginalnych zadań w wybranej dziedzinie kultury, 

działalności edukacyjnej i medialnej; 
F2P2_U07 

H2P_U03 

H2P_U04 

EK6 

potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych 

praktyk do realizacji zadań  

i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie kultury, 

działalności edukacyjnej i medialnej oraz wybrać  

i zastosować właściwy sposób postępowania;  

F2P2_U13 
H2P_U03 

H2P_U09 

EK7 

umie merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych 

poglądów i poglądów innych autorów, formułować wnioski oraz 

tworzyć syntetyczne podsumowania;  
F2P2_U14 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK8 
potrafi właściwie określić własne oczekiwania edukacyjne w związku z 

pracą zawodową i rolami społecznymi;  
F2P2_K02 

H2P_K01 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK9 
rozumie potrzebę rozwoju osobistego i jest w stanie określić jego 

kierunek;  
F2P2_K03 

H2P_K01 

H2P_K04 

EK10 
jest gotowy do odpowiedzialnego, samodzielnego  

i aktywnego podejmowania zadań zawodowych;  
F2P2_K09 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK11 

ma świadomość uczestniczenia w procesie budowania tożsamości 

zbiorowej i indywidualnej, wykazując się postawą szacunku dla 

odmienności światopoglądowej i kulturowej; 
F2P2_K11 

H2P_K02 

H2P_K05 

H2P_K06 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS  

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,25 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  0,5 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,25 

Suma  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

266 

 

IX. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSKA 

6. retoryka, erystyka i stylistyka w mediach II (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka  Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil 
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny  

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
 retoryka, erystyka i stylistyka w mediach II 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa  15.1 

6 Punkty ECTS  6 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów  II 

9 Semestr  3 

10 Typ zajęć  ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin  30 

12 Koordynator  ks. dr hab. M. Drożdż, prof. PWSZ 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne podstawowa wiedza o języku, komunikowaniu społecznym i 

warsztacie dziennikarskim; podstawowa i specjalistyczna 
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wiedza o retoryce, erystyce i stylistyce językowej; byłoby 

wskazane ukończenie kursu: retoryka, erystyka i stylistyka 

w mediach I 

18 Efekty kształcenia 

Student zna i stosuje werbalne oraz niewerbalne sposoby 

komunikacji; rozróżnia sposoby perswazji, chwyty 

retoryczne i erystyczne; posiada wiedzę na temat środków 

językowych, potrafi rozpoznać intencję nadawczą i cechy 

gatunkowe różnych tekstów; potrafi stosować, w mowie  

i w piśmie, różne środki ekspresji w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej, potrafi używać różnych typów 

argumentów w dyskusji; przeprowadza rozmowy i wywiady, 

włącza się w dyskusję respektując zasady Greimas oraz 

zasady etyczne. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Ćwiczenia praktyczne, prezentacje multimedialne, 

tematyczne projekty studenckie, dyskusja, indywidualne 

konsultacje i samodzielna praca studentów. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności 

weryfikowane według zasad zaliczenia; efekty kompetencji 

sprawdzane na podstawie dyskusji i konsultacji. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 3. Ocena końcowa wynika 

z ustnego kolokwium oraz ocen samodzielnej pracy studenta 

w wyznaczonych zakresem przedmiotu projektach. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zajęcia obejmują 2 cykle programowe. Cykl pierwszy 

obejmuje zagadnienia z retoryki i erystyki dziennikarskiej. 

Celem tej części jest poznanie i umiejętne stosowanie 

werbalnych i niewerbalnych środków komunikacji  

oraz perswazji a także chwytów retorycznych  

i erystycznych. Komponowanie dłuższych, spójnych 

wypowiedzi. Opanowanie retorycznej organizacji tekstu 

pisanego i mówionego (wygłaszanego). Zaznajomienie się z 

etyką mówienia (wypowiedzi), w tym przede wszystkim 

stosownością, skutecznością, uczciwością, etykietą 

językową; przygotowanie do prowadzenia sporów, dyskusji, 

debat. 

Cykl drugi obejmuje tematykę stylistyki dziennikarskiej. 

Celem tej części ćwiczeń jest nabycie umiejętności 

rozpoznawania aktów mowy i ich intencji (np. odróżnianie 

prośby od rozkazu, pytania od żądania, spostrzeganie ironii, 

sarkazmu, rubaszności) oraz sprawne posługiwanie się nimi. 

Spostrzeganie indywidualnych cech tekstu; wartościowanie 

estetyki tekstu. Rozpoznawanie i odpowiednie stosowanie 
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zróżnicowania języka, bogactwa znaczeń i środków 

ekspresji; różnorodności użycia w sytuacjach 

komunikacyjnych. Umiejętność parafrazowania tekstu 

własnego i cudzego; streszczanie, skracanie, rozwijanie, 

cytowanie. Dostrzeganie zjawisk powodujących 

niejednoznaczność wypowiedzi (homonimie, anakoluty, 

elipsy, paradoksy) oraz eliminowanie niewłaściwego  

ich użycia. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Przedstawienie językowych środków perswazyjnych. 

Techniki przekonywania według reguł retoryki klasycznej. 

Chwyty retoryczne.  

Współczesne techniki perswazyjne.  

Konstrukcja tekstu według zaleceń współczesnej retoryki. 

Kryteria poprawności językowej z punktu widzenia 

skuteczności oddziaływania.  

Skuteczne wypowiadanie się w mowie i w piśmie.  

Próby wystąpień publicznych (np. przemawianie, 

prowadzenie zebrań, wygłaszanie referatów, świadome 

posługiwanie się gestykulacją i mimiką).  

Redagowanie tekstów własnych.  

Ocena tekstów cudzych.  

Percepcja i zrozumiałość przekazu medialnego.  

Przepływ informacji: elementy socjotechniki, teorii  

i praktyki komunikowania oraz propagandy.  

Budowa, formy, funkcje i główne właściwości komunikatów 

propagandowych.  

Manipulacja.  

Sztuka dyskutowania.  

Erystyka w praktyce.  

Sztuka skutecznego prowadzenia sporów.  

Organizacja dyskusji, optymalne przygotowanie, strategie  

i formy uczestnictwa w sporze.  

Zasady erystyczne i reguły przekonywania.  

Sposoby, techniki i taktyki nakłaniania (konstrukcje  

i możliwości praktycznego zastosowania.  

Zasady dyskusji: reguły erystyczne, retoryczne, sofistyczne, 

logiczne i dialektyczne.  

Dyskusja na dowolny, kontrowersyjny temat. 

Pojęcie stylu; style funkcjonalne; cechy dobrego stylu. 

Stosowność stylowa wypowiedzi.  

Rodzaje środków stylistycznych (w różnych odmianach 

języka).  

Stylistyczna wartość składników języka, podstawowe środki 

stylistyczne, wartościowanie w języku.  

Zjawisko redundancji.  
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Funkcje tekstów i funkcje wypowiedzi.  

Językowo-stylistyczna i konstrukcyjna specyfika gatunków 

dziennikarskich.  

Odmienność form informacyjnych i publicystycznych. 

Intencje i funkcje wypowiedzi.  

Formy oddziaływania na odbiorcę.  

Rola intonacji w wypowiedzi, intencja a cel wypowiedzi. 

Języki fachowe, terminologia specjalistyczna.  

Swoistość wypowiedzi indywidualnej (idiolekt). 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

M. Korolko, Podstawowe pojęcia i zasady retoryki, w: 

Sztuka retoryki, Warszawa 1998.  

J.Z. Lichański, Wprowadzenie, w: Retoryka. Od renesansu 

do współczesności – tradycja i innowacja, Warszawa 2000, 

s. 7-11.  

W. Pisarek, Podstawy retoryki dziennikarskiej, w: 

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer i E. 

Chudziński, Kraków 2000, s. 214-231.  

J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 2000.  

A.J. Bierach, Sztuka czytania z twarzy. Poznanie człowieka 

na pierwszy rzut oka, Wrocław 1994.  

J. Bobryk, Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy, 

Warszawa 1995.  

M. Bolińska, Na papierze i w eterze (o wystąpieniach 

publicznych również dla dziennikarzy), Kraków 2006.  

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.  

J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa, kilka wydań.  

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.  

S. Hamlin, Jak mówić, żeby nas słuchali, Warszawa 1997. 

M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o 

dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000.  

A. Wiszniewski, Jak przekonująco mówić i przemawiać, 

Warszawa 2000.  

A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia 

sporów, Kraków 1973.  

 

Literatura uzupełniająca: 

A. Stefaniak, Erystyka prawnicza w procesie cywilnym, 

Lublin 1984.  

T. Pszczołowski, Umiejętność przekonywania i dyskusji, 

Gdańsk 1998.  

W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.  

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik 

terminologiczny, Warszawa 2004.  

M. Korolko, Przekonuj i daj się przekonać. Dialektyka, 
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retoryka, erystyka z ćwiczeniami, Piotrków Trybunalski 

2003.  

M. Kuziak, Jak mówić, rozmawiać, przemawiać, Bielsko-

Biała 2005.  

M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk 

2006. 

J. Kram, Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1995.  

M. Bolińska, Na papierze i w eterze (o wystąpieniach 

publicznych również dla dziennikarzy, Kraków 2006. 

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.  

M. Korolko, Podstawowe pojęcia i zasady retoryki, w: 

Sztuka retoryki, Warszawa 1998.  

H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, 

Warszawa 2001. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 zna i stosuje werbalne oraz niewerbalne sposoby komunikacji;. F2P2_W06 

H2P_W01 

H2P_W02 

H2P_W03 

H2P_W04 

EK2 
rozróżnia sposoby perswazji, chwyty retoryczne i erystyczne;  

 
F2P2_W08 

H2P_W02 

H2P_W03 

EK3 
posiada wiedzę na temat środków językowych, potrafi rozpoznać 

intencję nadawczą i cechy gatunkowe różnych tekstów;  
F2P2_W09 

H2P_W02 

H2P_W03 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK4 

potrafi stosować, w mowie i w piśmie, różne środki ekspresji  

w zależności od sytuacji komunikacyjnej, potrafi używać różnych 

typów argumentów w dyskusji;  

F2P2_U15 

 

H2P_U11 
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F2P2_U16 
 

 

H2P_U10 

H2P_U12 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK5 
przeprowadza rozmowy i wywiady, włącza się w dyskusję respektując 

zasady Greimas oraz zasady etyczne; 

F2P2_K13 

 

 

 

 

F2P2_K14 
 

H2P_K01 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

H2P_K03 

H2P_K06 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  3 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1,5 

Suma  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

272 

 

IX. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSKA 

7. nowe media w edukacji (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil 
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
 nowe media w edukacji 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa  15.1 

6 Punkty ECTS  2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów  II 

9 Semestr  3 

10 Typ zajęć  ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin  15 

12 Koordynator  ks. prof. dr hab. M. Drożdż 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy  polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne podstawowa wiedza o mediach, komunikowaniu 
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społecznym i warsztacie dziennikarskim 

18 Efekty kształcenia 

 Student: 

- posiada wiedzę z zakresu sposobów wykorzystania 

mediów w poszukiwaniu, przekazywaniu i utrwalaniu 

wiedzy, jest świadomy wpływu mediów na kształtowanie 

postaw oraz na proces wychowawczy w rodzinie i grupie 

rówieśniczej ucznia; jest świadomy korzyści, jakie niosą 

media oraz zagrożeń, które mogą powodować; potrafi 

świadomie wykorzystać media w wychowaniu i edukacji; 

kompetentnie wykorzystuje możliwości współczesnych 

mediów w pracy zawodowej i w samokształceniu. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Ćwiczenia praktyczne, miniwykłady, prezentacje 

multimedialne, metoda przypadku, dyskusje, tematyczne 

projekty studenckie, indywidualne konsultacje i 

samodzielna praca studentów. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności 

weryfikowane według zasad zaliczenia; efekty kompetencji 

sprawdzane podczas indywidualnych konsultacji i dyskusji. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 3., ocena końcowa wynika 

z bieżącej oceny aktywności podczas zajęć, oceny 

poszczególnych projektów oraz końcowego pisemnego testu 

wielokrotnego wyboru. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest 

zdobycie minimum 50% możliwych punktów. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Ukazanie praktycznych możliwości wykorzystania nowych 

mediów do kształtowania i rozwoju osobowości 

użytkowników oraz zdobywania i rozszerzania wiedzy z 

różnych dziedzin. Kurs ma na celu przygotowanie 

studentów w zakresie teoretycznym i praktycznym do 

wykorzystania mediów w edukacji; pokazanie mediów jako 

nowoczesnych pomocy naukowych; poznanie możliwości i 

zdobywanie praktycznych umiejętności wykorzystania 

mediów w realizacji zadań dydaktycznych i 

pedagogicznych; wykształcenie umiejętności korzystania z 

mediów w pracy pedagogicznej zarówno pod kątem 

tworzenia i wykorzystywania komunikatów medialnych, jak 

i ich dogłębnej analizy; wykorzystywanie nowych mediów 

jako narzędzi edukacji; wykorzystywanie nowych 

technologii w zdobywaniu źródeł wiedzy. Zajęcia 

dostarczają nie tylko teoretycznej wiedzy w zakresie 

edukacyjnej roli mediów jako narzędzi dydaktycznych, ale 

przygotowują studentów do samodzielnego poszukiwania 
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możliwości edukacyjnych nowych mediów. Wraz z 

pedagogiką medialną kurs dostarcza podstaw teoretycznych 

i warsztatowych do działalności edukacyjnej i 

wychowawczej w zakresie edukacji medialnej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Pedagogika medialna jako nauka interdyscyplinarna, 

obejmująca wiedzę teoretyczną, empiryczną i praktyczną  

o komunikowaniu, wpływie i oddziaływaniu mediów oraz 

zasadach prawidłowego i efektywnego posługiwania się 

nimi.  

Przedmiot i zadania pedagogiki medialnej.  

Pedagogiczny wymiar mediów.  

Mechanizmy oddziaływania mediów, język mediów, metody 

analizy i oceny przekazów medialnych oraz możliwości  

i metody wykorzystania mediów w różnych formach 

edukacji.  

Odbiorcy mediów.  

Wpływ mediów na rozwój procesów poznawczych i wiedzy. 

Skutki oddziaływania medialnego.  

Mechanizmy kształtowania się wartości i postaw pod 

wpływem mediów.  

Podstawy wychowania do korzystania z mediów i odbioru 

mediów.  

Kształtowanie postaw w wychowaniu do mediów. 

Kształtowanie postaw odbioru mediów.  

Media w procesach dydaktycznych i wychowawczych. 

Media a kształtowanie osobowości.  

Media – szanse i wyzwania dla wychowania.  

Nowoczesne technologie informacyjne w edukacji.  

Media jako przedmiot badań pedagogicznych.  

Przedmiot, cele i zadania edukacji medialnej.  

Społeczeństwo informacyjne – edukacyjne wyzwania. 

Szanse i zagrożenia nowoczesnych technologii.  

Edukacja na odległość, Internet w edukacji, e-learning. 

Edukacja medialna w szkole i ośrodkach wychowawczych. 

Programy nauczania edukacji medialnej.  

Edukacyjna ścieżka między-przedmiotowa „edukacja 

czytelnicza i medialna”.  

Analiza programów nauczania „edukacji czytelniczej  

i medialnej”. Zasady ich tworzenia.  

Przygotowanie do samodzielnej pracy dydaktycznej. 

Dydaktyka mediów. Przedmiot dydaktyki mediów. 

Komunikacja w procesie nauczania/uczenia się.  

Metody i środki dydaktyczne. Specyfika metod w zakresie 

edukacji medialnej.  

Multimedialne środki nauczania, zasady ich wykorzystania. 
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Proces dydaktyczny w stosowaniu technologii 

informacyjnej.  

Media w edukacji. Współczesne technologie kształcenia. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2000.  

A. Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Warszawa 

2006.  

S. Juszczyk (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie 

informacyjnym, Toruń 2003.  

A. Lewek, Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej, 

Warszawa 2003.  

J. Detka (red.), Pedagogika mediów, Kielce 2000.  

K.W. Mortensen, Sztuka wywierania wpływu na ludzi, 

Kraków 2006.  

S. Juszczyk, I. Polewczyk (red.), Media wobec wielorakich 

potrzeb dziecka, Toruń 2005. 

S. Juszczyk, I. Polewczyk (red.); Dziecko w świecie wiedzy, 

informacji i komunikacji, Toruń 2006.  

L. Pułka, Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian 

komunikacji społecznej i literatury popularnej, Wrocław 

2004.  

T. Zasępa, Media – człowiek i społeczeństwo, Częstochowa 

2000.  

J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Edukacja 

medialna, Toruń 2002.  

R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. 

Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2002.  

Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia, 

red. M. Hopfinger, Warszawa 2005.  

E. Nurczyńska-Fidelska, W świecie mediów, Kraków 2001. 

M. Drożdż. Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006. 

M. Drożdż, Media. Teorie i fikcje, Kielce 2005.  

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1995.  

F. Januszkiewicz, W. Skrzydlewski, Edukacyjne 

zastosowanie telewizji, Warszawa 1985.  

P. Kossowski, Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 

1999.  

B. Łaciak (red.), Dziecko we współczesnej kulturze 

medialnej, Warszawa 2003.  

Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat 

mediów, Kraków 2000.  

P. Aftab, Internet a dzieci: uzależnienia i inne 

niebezpieczeństwa, Warszawa 2003.  

E.B. Zybert (red.), Książka i biblioteka w środowisku 

edukacyjnym, Warszawa 2002.  
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W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), Media i edukacja w 

dobie integracji, Poznań 2002.  

J. Gajda, Media w edukacji, Kraków 2002.  

P. Franzus (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, 

Lublin 1999.  

F. Huber, Ch. Neuschaffer, Rodzice offline?: jak nawiązać 

kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem, Warszawa 2003. 

J. Izdebska, Rodzina, dziecko, telewizja: szanse 

wychowawcze i zagrożenia telewizji, Białystok 2001.  

J. Pieluchowski, Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole 

podstawowej i gimnazjum: poradnik metodyczno-

organizacyjny dla nauczycieli i dyrektorów szkół, Poznań 

2000.  

M. Braun-Gałkowska, I. Uflik, Zabawa w zabijanie: 

oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na 

psychikę dzieci, Warszawa 2002.  

J. Anderson, R. Wilkins, Żegnaj telewizorku: jak nauczyć 

swoją rodzinę rozsądnie korzystać z telewizora, gier 

komputerowych i Internetu, Warszawa 2000.  

Podręczniki dla uczniów i poradniki dla nauczycieli do 

ścieżki edukacyjnej:  

edukacja medialna w szkole podstawowej i gimnazjum: 

Wychowawca, numery specjalne w całości poświęcone 

mediom: 9 (201), Kraków 2009.  

Edukacja medialna, 9 (165), Kraków 2006.  

Media – młody odbiorca, 12 (192), Kraków 2008. 

Uwaga! Media, 2 (158), Kraków 2006  

Kultura słowa, 1 (109), Kraków 2002  

Dziecko a media, 11 (203), Kraków 2009.  

Techniki nauczania;  

A. Ogonowska, Edukacja medialna, Kraków 2003.  

E. Grzesiak i inni, Edukacja medialna. Scenariusz zajęć, 

Gdańsk 2005.  

J. Gajda, Media w edukacji, Kraków 2002.  

J. Gajda, Edukacja medialna, Toruń 2002.  

S. Juszczyk, Edukacja medialna w społeczeństwie 

informacyjnym, Toruń 2003.  

Edukacja Medialna, kwartalnik, Poznań; XXI wiek. Internet 

wczoraj, dziś i jutro. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, VHS (24’), Warszawa 2000, 

polska wersja National Geographic Television. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 
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26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 
- posiada wiedzę z zakresu sposobów wykorzystania mediów w 

poszukiwaniu, przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy,  
F2P2_W11 

H2P_W02 

H2P_W04 

H2P_W05 

EK2 
jest świadomy wpływu mediów na kształtowanie postaw oraz na 

proces wychowawczy w rodzinie i grupie rówieśniczej ucznia;  

F2P2_W12 

 

 

F2P2_W13 
 

H2P_W04 

H2P_W05 

 

H2P_W05 

H2P_W08 

EK3 
jest świadomy korzyści, jakie niosą media oraz zagrożeń, które mogą 

powodować;  
F2P2_W16 

H2P_W04 

H2P_W08 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK4 potrafi świadomie wykorzystać media w wychowaniu i edukacji;  F2P2_U22 
H2P_U01 

H2P_U11 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK5 
kompetentnie wykorzystuje możliwości współczesnych mediów w 

pracy zawodowej i w samokształceniu; 

F2P2_K01 

 

 
F2P2_K02 

 

H2P_K01 

H2P_K04 

 

H2P_K01 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma  2 

 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

278 

 

IX. SPECJALNOŚĆ DO WYBORU: EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSKA 

8. etyka mediów i komunikowania (ćp) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil 
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, tryb 

stacjonarny 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
etyka mediów i komunikowania 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 15.1 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator ks. prof. dr hab. M. Drożdż 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne podstawowa wiedza o mediach, komunikowaniu 

społecznym i warsztacie dziennikarskim oraz o etycznych 
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uwarunkowaniach pracy zawodowej 

18 Efekty kształcenia 

Student zna zasady etyczne regulujące funkcjonowanie 

mediów w polskim życiu publicznym, zna i potrafi 

zastosować metody oceny deontologicznej komunikatów 

językowych formułowanych w konkretnych sytuacjach 

komunikacyjnych; respektuje zasady etyczne w 

samodzielnym rozwiązywaniu dylematów związanych  

z formułowaniem komunikatów językowych oraz ich 

dystrybucją za pośrednictwem mediów.  

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Miniwykłady konwersatoryjne, praca z tekstem, ćwiczenia 

praktyczne, klasyczna metoda problemowa, metoda 

przypadku, metoda sytuacyjna, dyskusja, samodzielna praca 

studentów, indywidualne konsultacje. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Bieżąca ocena znajomości zasad etycznych, efekty 

kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności weryfikowane 

według zasad zaliczenia; efekty kompetencji sprawdzane 

podczas dyskusji i indywidualnych konsultacji. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 3., egzamin ustny po 

semestrze 3. Ocena końcowa wynika z oceny aktywności 

studenta podczas zajęć i samodzielnej pracy studenta w 

zakresie rozwiązywania dylematów etycznych w mediach. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Wprowadzenie w obszerną problematykę etyczną 

współczesnych mediów oraz prezentacja podstawowych 

zasad personalistycznej deontologii medialnej. Treść 

wykładów obejmuje dwa cykle tematyczne. Celem 

pierwszego cyklu, mającego charakter propedeutyczny, jest 

wprowadzenie w podstawowe zagadnienia etycznego 

wymiaru dziennikarstwa i mediów. Drugi cykl tematyczny 

dotyczy wybranych zagadnień etyki dziennikarskiej. Celem 

tej części zajęć jest prezentacja paradygmatycznych 

fundamentów oraz podstawowych zasad personalistycznej 

deontologii mediów, obejmujących trzy płaszczyzny etyczne 

mediów: płaszczyznę organizacji i funkcjonowania struktur 

medialnych, płaszczyznę szczegółowych deontologii 

medialnych oraz medialnych etyk zawodowych; 

płaszczyznę etyki odbiorców mediów. Zamierzone cele 

dydaktyczne: podstawowa orientacja w problematyce 

etycznej mediów; znajomość współczesnego dyskursu 

etycznego w kontekście mediów; zdobycie umiejętności 

etycznego wartościowania działań medialnych. Struktura i 

problematyka dwóch cykli tematycznych gwarantuje 
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zdobycie przez studentów podstawowych narzędzi 

metodologicznych oraz przygotowania merytorycznego do 

samodzielnej oceny a także możliwości rozwiązywania 

problematyki etycznej w dziedzinie mediów. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Podstawowe pojęcia i główne problemy etyczne mediów; 

podstawy metodologii i systematyki etyki mediów; wybrane 

zagadnienia metaetyki mediów; współczesne paradygmaty 

etyki mediów; poszukiwanie „uniwersaliów” deontologii 

medialnych; wybrane płaszczyzny argumentacji etycznych; 

współczesne płaszczyzny medialnego dyskursu etycznego; 

podstawy deontologii medialnej; analiza podstawowych 

zagadnień etyki mediów – płaszczyzna organizacji  

i funkcjonowania struktur medialnych, płaszczyzna 

szczegółowych deontologii medialnych oraz medialnych 

etyk zawodowych; płaszczyzna etyki odbiorców mediów.  

2. Ogólne pojęcie etyki: wybrane koncepcje etyczne 

(filozofia praktyczna Arystotelesa, etyka chrześcijańska, 

etyka kantowska, etyka ponowoczesna). Etyki zawodowe: 

etyka ogólna vs etyka zawodowa, normy postępowania 

przedstawicieli danego zawodu, etyka biznesu vs etyka 

dziennikarska.  

3. Etyczny wymiar komunikowania społecznego: 

podstawowe zagadnienia z dziedziny komunikowania 

społecznego, etyczność komunikacji masowej. Nadawca 

jako strona etycznego komunikowania: wolność 

komunikowania, prawda, obiektywizm, odpowiedzialność. 

Odbiorca – rola, prawa i obowiązki: pedagogika mediów – 

wychowanie medialne, dostęp do mediów, poszanowanie 

godności ludzkiej.  

4. Prawa autorskie: prawa autorskie w zakresie dóbr kultury, 

prawa autorskie w zakresie oprogramowania 

komputerowego, prawa autorskie – problematyczność 

pojęcia.  

5. Reklama: pojęcia reklamy, techniki perswazji, 

zagadnienie prawdy w reklamie, kryptoreklama.  

6. Etyka nowych mediów – Internet: cyfrowe podziały, 

granice wolności słowa w Sieci, anonimowość i 

kryptografia. Media vs polityka: etyka odpowiedzialności vs 

etyka przekonań, miejsce dziennikarza w dyskursie 

publicznym, dziennikarz jako polityk – służba, czy prywata?  

7. Przemoc w mediach: dobór informacji i jakość treści, 

problematyczność, rola i znaczenie decyzji podejmowanych 

przez dziennikarza, media realne, wydarzenia wojenne w 

mediach. Media wobec różnorodności: dyskryminacja  

i stereotypy, zasada równości płci w mediach, tzw. 

poprawność polityczna, a swoboda wypowiedzi. 
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Propaganda i manipulacja: manipulacja i język jako 

narzędzie manipulacji, treści i formy manipulacyjnych 

zabiegów stosowanych przez mass media, komunikowanie 

polityczne, „pseudowydarzenie” i medialność wydarzenia. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego 

komunikowania, Toruń 2000.  

W.L.Rivers, C.Mathews, Etyka środków przekazu, 

Warszawa 1995; M. Drożdż, Osoba i media. 

Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Tarnów 2005.  

Z. Kobylińska, R.D. Grabowski, Dziennikarski etos, Olsztyn 

1996.  

M. Drożdż, Logos i ethos mediów. Dyskurs 

paradygmatyczny filozofii mediów, Tarnów 2005.  

Ethos mass mediów, „Ethos”, 24 (1993).  

A. Baczyński, Telewizja a świat wartości, Kraków 2003.  

A. Zwoliński, Obraz w relacjach społecznych, Kraków 

2004. A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych, 

Kraków 2003. A. Zwoliński, Dźwięk w relacjach 

społecznych, Kraków 2004. 

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w 

środkach przekazu, Watykan 2000.  

P. Celiński, Cyfrowe podziały, w: Sfera publiczna. Kondycja 

– Przejawy – Przemiany, red. W. Woźniak, J.P. Hudzik, 

Lublin 2006, s. 259-264.  

S. Dziamski, Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego, 

Poznań 2005.  

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer,  

E. Chudziński, Kraków 2000.  

Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, 

red. L.V. Ryan CSV, J. Sójka, Poznań 1997.  

Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, red. M. 

Sułek, J. Świniarski, Warszawa 2001.  

Etyka międzyludzkiej komunikacji, red. J. Puzynina, 

Warszawa 1993.  

Etyka w teorii i praktyce, oprac. Z. Kalita, Wrocław 2001.  

B. Golka, B. Michalski, Etyka dziennikarska a kwestie 

informacji masowej, Warszawa 1989.  

A. Heller, Dwa filary nowoczesnej etyki, tłum. J.P. Hudzik, 

w: tamże, Wykłady i seminarium lubelskie, Lublin 2006.  

M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o 

dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000.  

A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 1999; 

Wprowadzenie do etyki biznesu, red. G.D. Chryssides, J.H. 

Kaler, Warszawa 1999; P. Czarnecki, Etyka mediów, 
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Warszawa 2008.  

J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007.  

A. Szewczyk, Problemy moralne w świecie informacji, 

Warszawa 2008.  

P. Czarnecki, Dylematy etyczne współczesności, Warszawa 

2008.  

W.J. Bober, Powinności w świecie cyfrowym. Etyka 

komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, 

Warszawa 2008.  

K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1999.  

M. Lis (opr.), Orędzia papieskie na światowe dni 

komunikacji społecznej, Częstochowa 2002. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

zna zasady etyczne regulujące funkcjonowanie mediów w polskim 

życiu publicznym; 

 
F2P2_[U18] 

H2P_[U07] 

H2P_[U10] 

H2P_[U12] 

H2P_[U13] 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK2 

zna i potrafi zastosować metody oceny deontologicznej komunikatów 

językowych formułowanych w konkretnych sytuacjach 

komunikacyjnych;  

 

F2P2_U18 

H2P_U07 

H2P_U10 

H2P_U12 

H2P_U13 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK3 

respektuje zasady etyczne w samodzielnym rozwiązywaniu dylematów 

związanych z formułowaniem komunikatów językowych oraz ich 

dystrybucją za pośrednictwem mediów; 
F2P2_K07 

H2P_K03 

H2P_K04 
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Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma  2 
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X. PRAKTYKI W RAMACH SPECJALNOŚCI: EDUKACJA MEDIALNA  

I DZIENNIKARSKA 

1. praktyka śródroczna (pr) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, 

studia stacjonarne 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

praktyka śródroczna (dziennikarska) 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 15.1 

6 Punkty ECTS 6 (2+2+2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I i II 

9 Semestr 1, 2, 3 

10 Typ zajęć praktyka  

11 Liczba godzin 

30 godzin w jednej instytucji praktyk zrealizowanych 

według możliwości studenta; 

student realizuje w 3 semestrach (w 1, 2 i 3. w różnych 

merytorycznie instytucjach zatwierdzonych przez 

koordynatora praktyk 

12 Koordynator ks. dr hab. M. Drożdż, prof. PWSZ 

13 Prowadzący 
opiekunowie praktyk w ZFP: dr Krystyna Choińska, doc. 

PWSZ, dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych 
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16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w 

zakresie specjalności edukacja medialna i dziennikarska 

18 Efekty kształcenia 

Student:  

- ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji  

i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych z 

wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, 

medialnej; 

- ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, 

normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych 

w wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej, 

medialnej, zorientowaną na nowatorskie rozwiązywanie 

złożonych problemów w nietypowych sytuacjach 

zawodowych; 

- ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach działań 

kulturalnych, edukacyjnych i medialnych  

oraz o metodach diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb; 

- ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie  

i higienie pracy w instytucjach związanych  

z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, 

medialnej; 

- ma umiejętności niezbędne do pracy  na stanowiskach 

wymagających współdziałania  

w zespole i wspólnego rozwiązywania problemów, jak i na 

stanowiskach wymagających samodzielności w 

podejmowaniu decyzji w instytucjach kultury i edukacji 

oraz mediach; 

- potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, 

procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań  

i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie 

kultury, działalności edukacyjnej  

i medialnej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób 

postępowania; 

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i użytkować informacje  

z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 

podstawie krytyczne sądy; 

- potrafi posługiwać się wybranymi programami 

komputerowymi i bazami danych  

- potrafi wykorzystać dostępne media do popularyzowania 

wiedzy o wytworach kultury i jej instytucjach; 

- ma pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości 

usług związanych z wybraną dziedziną kultury, 
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działalnością edukacyjną i medialną; 

umie wyszukiwać informacje na temat możliwosci 

pozyskiwania środków na działalność instytucji kultury, 

edukacji i mediów; 

- przejawia zainteresowanie lokalnymi inicjatywami i 

zdarzeniami kulturalnymi, naukowymi i społecznymi, w 

miarę możliwości  

i kompetencji współtworzy je; 

- dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 

zawodowych, i poszukuje rozwiązań zgodnych z 

przepisami prawa oraz dobrymi praktykami stosowanymi 

w środowisku zawodowym i społecznym; 

- jest gotowy do odpowiedzialnego, samodzielnego i 

aktywnego podejmowania zadań zawodowych. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Indywidualne i zespołowe zadania praktyczne w 

instytucjach praktyk, instruktaż, objaśnienie, metoda 

przypadku, praca z tekstem, tworzenie dokumentów, 

konsultacje grupowe i indywidualne ukierunkowane na 

powtarzanie wiedzy w zakresie przydatnym do wykonania 

zadań powierzanych przez opiekuna praktyki. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

- opinia opiekuna praktyk w instytucji praktyk 

zawodowych sformułowana na podstawie wypełnionego 

przez studenta dziennika praktyk, obserwacji studenta 

podczas realizacji programu praktyki; 

- ocena działań studenta na podstawie samodzielnie 

wypełnionego dziennika praktyk opisującego podjęte 

działania zgodnie z programem praktyk, potwierdzonego 

przez opiekuna praktyk w instytucji praktyk; 

- ocena ustnego sprawozdania z realizacji praktyk przez 

koordynatora praktyk; 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2, 3. na podstawie 

dokumentacji praktyk zgodnej z programem praktyk. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Celem praktyk zawodowych jest stworzenie studentom 

możliwości kontaktu zawodowego, a zatem zapoznania ich 

z podstawowymi aspektami pracy zawodowej w różnych 

instytucjach związanych z szeroko pojętą komunikacją 

społeczną i edukacją medialną. Student ma możność 

poznania funkcjonowania instytucji medialnych oraz 

ośrodków edukacji medialnej: ich celów, struktury, 

programów i zakresów działania, dostępności zawodowej 

itd. Student zdobywa  

i utrwala praktyczne umiejętności w zakresie 
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dziennikarstwa i komunikacji społecznej w zależności od 

specyfiki instytucji praktyk. Celem praktyk zawodowych 

jest również poszerzenie fachowej wiedzy dziennikarskiej 

w specjalistycznych placówkach medialno-dziennikarskich 

w różnych obszarach komunikacji społecznej z 

wykorzystaniem najnowszych technologii medialnych oraz 

zdobycie i utrwalenie praktycznych umiejętności 

pedagogicznych, metodycznych, wychowawczych w 

ośrodkach  

i placówkach edukacyjnych, wychowawczych, 

kulturalnych, ewangelizacyjnych, potrzebnych w 

przygotowaniu pedagogicznym i edukacyjnym. Program 

praktyk służy weryfikacji zdobytych podczas studiów 

wiedzy i umiejętności z praktyką, a przede wszystkim 

wykorzystaniu ich w praktycznych działaniach, gdyż 

praktyka jest ściśle związana z programem studiów 

specjalnościowych. 

Miejsce praktyk: 

- redakcje radia, telewizji, gazet i czasopism 

- redakcje portali i mediów internetowych 

- redakcje wydawnictw 

- instytucje i agencje public relations, domy medialne 

- redakcje mediów zakładowych: radiowęzły, biura 

informacji 

- agencje reklamowe i instytucje marketingu medialnego 

- biura i działy promocji różnych instytucji  

i organizacji 

- agencje informacyjne i centra informacji 

- ośrodki edukacji medialnej w szkołach, ośrodkach 

wychowawczych, mediach, parafiach itp. 

- ośrodki animacji i promocji kultury, biura organizacji 

imprez 

- biura prasowe i biura rzeczników prasowych instytucji, 

organizacji i firm 

- ośrodki duszpasterstwa mediów i ewangelizacji przez 

media 

- udział w konferencjach naukowych z obszaru 

tematycznego kierunku studiów oraz specjalności 

- warsztaty dziennikarskie organizowane przez różne 

instytucje i organizacje 

- praktyki edukacyjne w ośrodkach edukacyjnych 

(prelekcje, ćwiczenia, warsztaty) 

- ośrodki przygotowania pedagogicznego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) Ogólne zapoznanie się z działalnością i specyfiką 

instytucji praktyk. 
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Poznanie struktury, organizacji, celów i zasad działania 

instytucji praktyk. 

Poznanie zasad komunikacji wewnętrznej  

i zewnętrznej. 

Poznanie zasad i uczenie się współpracy redakcyjnej i 

zespołowej. 

Zapoznanie się ze sprzętem i narzędziami pracy 

dziennikarskiej. 

Poznanie różnych stanowisk i form zaangażowania 

zawodowego. 

Poznanie podstawowych sposobów pracy dziennikarskiej. 

Poznanie i ćwiczenie się w podstawowych formach 

dziennikarskich. 

Samodzielna realizacja określonego zadania 

dziennikarskiego.  

Umiejętność krytycznej oceny własnej pracy przez siebie i 

innych. 

Obserwacja organizacji i pracy instytucji: analiza zdobytej 

wiedzy.  

Wdrażanie się do aktywnego uczestnictwa w konkretnych, 

wyznaczonych działaniach instytucji, redakcji, biura. 

Poznanie organizacji pracy redakcji i udział w 

posiedzeniach kolegiów redakcyjnych. 

Poznanie sprzętu, programów i narzędzi pracy 

dziennikarskiej: ćwiczenie się w samodzielnej pracy przy 

pomocy tych narzędzi. 

Realizacja wyznaczonych zadań redakcyjnych  

i organizacyjnych oraz własna inicjatywa  

i inwencja twórcza w poszukiwaniu tematów  

i form dziennikarskich.  

Udział w konferencjach prasowych oraz w wywiadach 

prowadzonych przez doświadczonych dziennikarzy. 

Poznanie specyfiki dziennikarstwa prasowego, radiowego, 

telewizyjnego, internetowego w zależności od kategorii 

instytucji praktyk. 

Przygotowywanie materiałów dziennikarskich w 

określonych formach i gatunkach dziennikarskich do 

wykorzystania przez instytucję praktyk. 

Dziennikarstwo informacyjne i środowiskowe, 

pozyskiwanie i tworzenie materiałów dziennikarskich i ich 

redagowanie, prowadzenie wywiadu, dokumentacja 

materiałów. 

Opracowywanie materiałów prasowych, radiowych, 

internetowych bądź telewizyjnych pod okiem 

doświadczonych dziennikarzy. 

Przygotowanie reportażu prasowego, adiustacja tekstów. 
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Przygotowanie materiałów i scenariuszy reportażu 

radiowego i telewizyjnego. 

Umiejętność autoprezentacji, stylizacje dziennikarskie, 

pozawerbalne środki przekazu. 

Przygotowanie i redakcja materiałów internetowych: 

tworzenie stron, prowadzenie blogów itd.  

Kontakty zewnętrzne instytucji: dziennikarskie  

i promocyjne; poznanie i uczestnictwo w działaniach PR i 

marketingu medialnego. 

Plany finansowe przedsięwzięć promocyjnych  

i ocena usług partnerów marketingowych. 

Rzecznik prasowy: samodzielne przygotowanie form i 

scenariusza konferencji prasowej. 

Pozyskiwanie źródeł informacji dziennikarskiej. 

Umiejętność korzystania ze źródeł informacji 

dziennikarskiej. 

Praktyczne zasady stosowania prawa autorskiego  

i prawa prasowego. 

Poznanie etosu i zasad etycznych pracy dziennikarskiej.  

Poznawanie, uczenie się i doskonalenie treści, form i 

metod kształcenia w zakresie edukacji medialnej i 

czytelniczej. 

Zdobywanie praktycznych umiejętności metodycznych i 

dydaktycznych: przygotowanie konspektów zajęć 

dydaktycznych, hospitacje, uczestnictwo w działaniach 

edukacyjno-wychowawczych. 

Prowadzenie zajęć szkolnych, edukacyjnych, prelekcji na 

tematy dziennikarstwa i mediów. 

Warsztaty dziennikarskie z dziećmi i młodzieżą. 

Organizacja imprez i spotkań kulturalnych, 

promocyjnych, ewangelizacyjnych, strategii  

i programów edukacyjnych; animacja i promocja kultury 

medialnej, ewangelizacja i duszpasterstwo mediów.  

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 
Realizacja praktyki według jej programu. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 
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udziału nauczyciela 

akademickiego 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji  

i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych z wybraną sferą 

działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej; 
F2P2_W13 

H2P_W05 

H2P_W08 

EK2 

ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, 

procedurach i dobrych praktykach stosowanych w wybranej sferze 

działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, zorientowaną na 

nowatorskie rozwiązywanie złożonych problemów w nietypowych 

sytuacjach zawodowych; 

F2P2_W15 H2P_W07 

EK3 

ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych 

edukacyjnych i medialnych oraz o metodach diagnozowania i 

ewaluacji ich potrzeb; 
F2P2_W16 

H2P_W04 

H2P_W08 

EK4 

ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie  

i higienie pracy w instytucjach związanych  

z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej; 
F2P2_W17 H2P_W09 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK5 

ma umiejętności niezbędne do pracy  na stanowiskach wymagających 

współdziałania w zespole i wspólnego rozwiązywania problemów,  

jak i na stanowiskach wymagających samodzielności w podejmowaniu 

decyzji w instytucjach kultury i edukacji oraz mediach; 

F2P2_U05 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

H2P_U06 

H2P_U07 

EK6 

potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych 

praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w wybranej 

dziedzinie kultury, działalności edukacyjnej i medialnej oraz wybrać  

i zastosować właściwy sposób postępowania; 

F2P2_U13 
H2P_U03 

H2P_U09 

EK7 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 

podstawie krytyczne sądy; 
F2P2_U01 H2P_U01 

EK8 
potrafi posługiwać się wybranymi programami komputerowymi i 

bazami danych;  
F2P2_U20 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U07 

H2P_U11 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK9 
potrafi wykorzystać dostępne media do popularyzowania wiedzy o 

wytworach kultury i jej instytucjach; 
F2P2_U22 

H2P_U01 

H2P_U11 

EK10 

ma pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości usług 

związanych z wybraną dziedziną kultury, działalnością edukacyjną i 

medialną; 
F2P2_U09 H2P_U06 
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EK11 
umie wyszukiwać informacje na temat możliwosci pozyskiwania 

środków na działalność instytucji kultury, edukacji i mediów; 
F2P2_U11 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

H2P_U08 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK12 

przejawia zainteresowanie lokalnymi inicjatywami i zdarzeniami 

kulturalnymi, naukowymi i społecznymi, w miarę możliwości  

i kompetencji współtworzy je; 
F2P2_K05 

H2P_K02 

H2P_K05 

EK13 

dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań zawodowych, 

i poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa oraz dobrymi 

praktykami stosowanymi w środowisku zawodowym i społecznym; 
F2P2_K07 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK14 
jest gotowy do odpowiedzialnego, samodzielnego i aktywnego 

podejmowania zadań zawodowych; 
F2P2_K09 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 0,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  1 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 0,5 

Suma  2 
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X. PRAKTYKI W RAMACH SPECJALNOŚCI: EDUKACJA MEDIALNA  

I DZIENNIKARSKA 

2. praktyka ciągła (pr) 

 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
filologia polska, studia II stopnia – profil praktyczny, 

studia stacjonarne 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
praktyka ciągła (dziennikarska) 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 15.1 

6 Punkty ECTS 6 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 
2.;  we wrześniu lub w innym miesiącu (lipiec, sierpień) 

ustalonym z opiekunami praktyk w ZFP 

10 Typ zajęć praktyka   

11 Liczba godzin 80 godzin  

12 Koordynator ks. dr hab. M. Drożdż, prof. PWSZ 

13 Prowadzący 
opiekunowie praktyk w ZFP: dr Krystyna Choińska, doc. 

PWSZ, dr Małgorzata Pachowicz, doc. PWSZ 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
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17 Wymagania wstępne 
zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne w 

zakresie specjalności: edukacja medialna i dziennikarska 

18 Efekty kształcenia 

Student:  

- ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji  

i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych z 

wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, 

medialnej; 

- ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, 

normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych 

w wybranej sferze działalności kulturalnej, edukacyjnej, 

medialnej, zorientowaną na nowatorskie rozwiązywanie 

złożonych problemów w nietypowych sytuacjach 

zawodowych; 

- ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach działań 

kulturalnych, edukacyjnych i medialnych oraz  

o metodach diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb; 

- ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie  

i higienie pracy w instytucjach związanych z wybraną 

sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej; 

- ma umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach 

wymagających współdziałania w zespole i wspólnego 

rozwiązywania problemów, jak i na stanowiskach 

wymagających samodzielności w podejmowaniu decyzji w 

instytucjach kultury i edukacji oraz mediach; 

- potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, 

procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań  

i rozwiązywania problemów w wybranej dziedzinie 

kultury, działalności edukacyjnej  

i medialnej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób 

postępowania; 

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i użytkować informacje  

z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 

podstawie krytyczne sądy; 

- potrafi posługiwać się wybranymi programami 

komputerowymi i bazami danych;  

- potrafi wykorzystać dostępne media do popularyzowania 

wiedzy o wytworach kultury i jej instytucjach; 

- przejawia zainteresowanie lokalnymi inicjatywami i 

zdarzeniami kulturalnymi, naukowymi i społecznymi, w 

miarę możliwości  

i kompetencji współtworzy je; 

- dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 

zawodowych, i poszukuje rozwiązań zgodnych z 

przepisami prawa oraz dobrymi praktykami stosowanymi 
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w środowisku zawodowym i społecznym; 

- jest gotowy do odpowiedzialnego, samodzielnego i 

aktywnego podejmowania zadań zawodowych. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Zadania praktyczne w instytucjach praktyk; konsultacje 

(zarówno regularne, jak też organizowane w 

indywidualnych przypadkach) przez koordynatora i 

opiekuna praktyk. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

- opinia opiekuna praktyk w instytucji praktyk 

zawodowych sformułowana na podstawie wypełnionego 

przez studenta dziennika praktyk, obserwacji studenta 

podczas realizacji programu praktyki; 

- ocena działań studenta na podstawie samodzielnie 

wypełnionego dziennika praktyk opisującego podjęte 

działania zgodnie z programem praktyk, potwierdzonego 

przez opiekuna praktyk w instytucji praktyk; 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną po semestrze 2., na podstawie 

dokumentacji praktyk zgodnej z programem praktyk. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Celem praktyk zawodowych jest stworzenie studentom 

możliwości kontaktu zawodowego  

i zapoznanie ich z podstawowymi aspektami pracy 

zawodowej w różnych instytucjach związanych z szeroko 

pojętą komunikacją społeczną i edukacją medialną. 

Student ma możność zapoznania się z ogólnym 

funkcjonowaniem instytucji medialnych oraz ośrodkami 

edukacji medialnej: ich cele, struktura, program i zakres 

działania, dostępność zawodowa itd. Student zdobywa i 

utrwala praktyczne umiejętności w zakresie 

dziennikarstwa i komunikacji społecznej w zależności od 

specyfiki instytucji praktyk. Celem praktyk zawodowych 

jest poszerzenie fachowej wiedzy dziennikarskiej w 

specjalistycznych placówkach medialno-dziennikarskich w 

różnych obszarach komunikacji społecznej z 

wykorzystaniem najnowszych technologii medialnych oraz 

zdobycie i utrwalenie praktycznych umiejętności 

pedagogicznych, metodycznych, wychowawczych w 

ośrodkach i placówkach edukacyjnych, wychowawczych, 

kulturalnych, ewangelizacyjnych, potrzebnych w 

przygotowaniu pedagogicznym i edukacyjnym. Program 

praktyk służy weryfikacji zdobytych podczas studiów 

wiedzy i umiejętności z praktyką, a przede wszystkim 

wykorzystaniu ich w praktycznych działaniach, gdyż 

praktyka jest ściśle związana z programem studiów 
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specjalnościowych. 

Miejsce praktyk: 

- redakcje radia, telewizji, gazet i czasopism 

- redakcje portali i mediów internetowych 

- redakcje wydawnictw 

- instytucje i agencje public relations, domy medialne 

- redakcje mediów zakładowych: radiowęzły, biura 

informacji 

- agencje reklamowe i instytucje marketingu medialnego 

- biura i działy promocji różnych instytucji  

i organizacji 

- agencje informacyjne i centra informacji 

- ośrodki edukacji medialnej w szkołach, ośrodkach 

wychowawczych, mediach, parafiach itp. 

- ośrodki animacji i promocji kultury, biura organizacji 

imprez 

- biura prasowe i biura rzeczników prasowych instytucji, 

organizacji i firm 

- ośrodki duszpasterstwa mediów i ewangelizacji przez 

media 

- udział w konferencjach naukowych z obszaru 

tematycznego kierunku studiów oraz specjalności 

- warsztaty dziennikarskie organizowane przez różne 

instytucje i organizacje 

- praktyki edukacyjne w ośrodkach edukacyjnych 

(prelekcje, ćwiczenia, warsztaty) 

- ośrodki przygotowania pedagogicznego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ogólne zapoznanie się z działalnością i specyfiką 

instytucji praktyk. 

Poznanie struktury, organizacji, celów i zasad działania 

instytucji praktyk. 

Poznanie zasad komunikacji wewnętrznej  

i zewnętrznej. 

Poznanie zasad i uczenie się współpracy redakcyjnej i 

zespołowej. 

Zapoznanie się ze sprzętem i narzędziami pracy 

dziennikarskiej. 

Poznanie różnych stanowisk i form zaangażowania 

zawodowego. 

Poznanie podstawowych sposobów pracy dziennikarskiej. 

Poznanie i ćwiczenie się w podstawowych formach 

dziennikarskich. 

Samodzielna realizacja określonego zadania 

dziennikarskiego. 

Umiejętność krytycznej oceny własnej pracy przez siebie i 
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umiejętność wykorzystania krytycznej oceny własnej 

pracy sformułowanej przez innych. 

Obserwacja organizacji i pracy instytucji: analiza zdobytej 

wiedzy. 

Wdrażanie się do aktywnego uczestnictwa w konkretnych, 

wyznaczonych działaniach instytucji, redakcji, biura. 

Poznanie organizacji pracy redakcji i udział w 

posiedzeniach kolegiów redakcyjnych. 

Poznanie sprzętu, programów i narzędzi pracy 

dziennikarskiej: ćwiczenie się w samodzielnej pracy przy 

pomocy tych narzędzi. 

Realizacja wyznaczonych zadań redakcyjnych  

i organizacyjnych oraz własna inicjatywa  

i inwencja twórcza w poszukiwaniu tematów  

i form dziennikarskich. 

Udział w konferencjach prasowych oraz w wywiadach 

prowadzonych przez doświadczonych dziennikarzy. 

Poznanie specyfiki dziennikarstwa prasowego, radiowego, 

telewizyjnego, internetowego w zależności od kategorii 

instytucji praktyk 

Przygotowanie materiałów dziennikarskich w określonych 

formach i gatunkach dziennikarskich, do wykorzystania 

przez instytucję praktyk. 

Dziennikarstwo informacyjne i środowiskowe, 

pozyskiwanie i tworzenie materiałów dziennikarskich oraz 

ich redagowanie, prowadzenie wywiadu, dokumentacja.  

Opracowanie materiałów prasowych, radiowych, 

internetowych bądź telewizyjnych pod okiem 

doświadczonych dziennikarzy. 

Przygotowanie reportażu prasowego, adiustacja tekstów. 

Przygotowanie materiałów i scenariuszy reportażu 

radiowego i telewizyjnego. 

Umiejętność autoprezentacji, stylizacje dziennikarskie, 

pozawerbalne środki przekazu. 

Przygotowanie i redakcja materiałów internetowych: 

tworzenie stron, prowadzenie blogów itd. 

Kontakty zewnętrzne instytucji: dziennikarskie  

i promocyjne; poznanie i uczestnictwo w działaniach PR i 

marketingu medialnego. 

Rzecznik prasowy: samodzielne przygotowanie form i 

scenariusza konferencji prasowej. 

Pozyskiwanie źródeł informacji dziennikarskiej. 

Umiejętność korzystania ze źródeł informacji 

dziennikarskiej. 

Praktyczne zasady stosowania prawa autorskiego  

i prawa prasowego. 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

Instytut Humanistyczny 

Zakład Folologii Polskiej 

Sylabus 

kierunek: filologia polska 

specjalność: animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska 

studia drugiego stopnia, stacjonarne, profil praktyczny 

 

297 

 

Poznanie etosu i zasad etycznych pracy dziennikarskiej. 

Poznawanie, uczenie się i doskonalenie treści, form i 

metod kształcenia w zakresie edukacji medialnej i 

czytelniczej. 

Zdobywanie praktycznych umiejętności metodycznych i 

dydaktycznych: przygotowanie konspektów zajęć 

dydaktycznych, hospitacje, uczestnictwo w działaniach 

edukacyjno-wychowawczych. 

Prowadzenie zajęć szkolnych, edukacyjnych, prelekcji na 

tematy dziennikarstwa i mediów. 

Warsztaty dziennikarskie z dziećmi i młodzieżą. 

Organizacja imprez i spotkań kulturalnych, 

promocyjnych, ewangelizacyjnych, strategii  

i programów edukacyjnych; animacja i promocja kultury 

medialnej, ewangelizacja i duszpasterstwo mediów. 

24 
Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 
Realizacja praktyki według jej programu. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

 

 

Tabela nr 1. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności  

i kompetencje wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) 

 

Lp. Opis przedmiotowych efektów kształcenia 

Odniesienie do efektów 

kształcenia 

kierunkowych obszarowych 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY  

EK1 

ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji  

i funkcjonowaniu wybranych instytucji związanych z wybraną sferą 

działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej; 
F2P2_W13 

H2P_W05 

H2P_W08 

EK2 

ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, 

procedurach i dobrych praktykach stosowanych w wybranej sferze 

działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej, zorientowaną na 
F2P2_W15 H2P_W07 
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nowatorskie rozwiązywanie złożonych problemów w nietypowych 

sytuacjach zawodowych; 

EK3 

ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach działań kulturalnych,  

edukacyjnych i medialnych oraz o metodach diagnozowania i 

ewaluacji ich potrzeb; 
F2P2_W16 

H2P_W04 

H2P_W08 

EK4 

ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie  

i higienie pracy w instytucjach związanych  

z wybraną sferą działalności kulturalnej, edukacyjnej, medialnej; 
F2P2_W17 H2P_W09 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

EK5 

ma umiejętności niezbędne do pracy  na stanowiskach wymagających 

współdziałania w zespole i wspólnego rozwiązywania problemów,  

jak i na stanowiskach wymagających samodzielności w podejmowaniu 

decyzji w instytucjach kultury i edukacji oraz mediach; 

F2P2_U05 

H2P_U03 

H2P_U04 

H2P_U05 

H2P_U06 

H2P_U07 

EK6 

potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych 

praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w wybranej 

dziedzinie kultury, działalności edukacyjnej i medialnej oraz wybrać  

i zastosować właściwy sposób postępowania; 

F2P2_U13 
H2P_U03 

H2P_U09 

EK7 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej 

podstawie krytyczne sądy; 
F2P2_U01 H2P_U01 

EK8 
potrafi posługiwać się wybranymi programami komputerowymi i 

bazami danych;  
F2P2_U20 

H2P_U01 

H2P_U02 

H2P_U07 

H2P_U11 

H2P_U12 

H2P_U13 

EK9 
potrafi wykorzystać dostępne media do popularyzowania wiedzy o 

wytworach kultury i jej instytucjach; 
F2P2_U22 

H2P_U01 

H2P_U11 

Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

EK10 

przejawia zainteresowanie lokalnymi inicjatywami i zdarzeniami 

kulturalnymi, naukowymi i społecznymi, w miarę możliwości  

i kompetencji współtworzy je; 
F2P2_K05 

H2P_K02 

H2P_K05 

EK11 

dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań zawodowych, 

i poszukuje rozwiązań zgodnych z przepisami prawa oraz dobrymi 

praktykami stosowanymi w środowisku zawodowym i społecznym; 
F2P2_K07 

H2P_K03 

H2P_K04 

EK12 
jest gotowy do odpowiedzialnego, samodzielnego i aktywnego 

podejmowania zadań zawodowych; 
F2P2_K09 

H2P_K02 

H2P_K03 

H2P_K04 

 

Tabela nr 2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w załączniku TABELA NR 2 

 

Tabela nr 3. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Rodzaje aktywności  Obciążenie studenta pracą 

Udział w wykładzie/ćwiczeniach 1,5 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładu/ćwiczeń  3 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 1,5 

Suma 6 
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TABELA NR 2. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Tabela nr 2.1.1. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w zakresie  

WIEDZY 

 
Efekt 

kształce- 

nia 

Na ocenę 2 

student nie potrafi 

Na ocenę 3 

student potrafi 

Na ocenę +3 

student potrafi 

Na ocenę 4 

student potrafi 

Na ocenę +4 

student potrafi 

Na ocenę 5 

student potrafi 

w zakresie WIEDZY student 

W01 

W02 

W03 

W04 

W05 

W06 

W07 

W08 

W09 

W10 

W11 

nie posiada wiedzy 

na temat pojęć, 

terminów, metod, 

nurtów, dyscyplin, 

kierunków, 

zjawisk, objętych 

treściami 

kształcenia i nie 

potrafi jej 

zastosować 
praktycznie; 

w stopniu 

zadowalającym 

wykazuje się 

wiedzą na temat 

pojęć, terminów, 

metod, nurtów, 

dyscyplin, 

kierunków, zjawisk, 

objętych treściami 

kształcenia i w 

stopniu 

zadowalającym 

potrafi je 

zastosować 

praktycznie; 

w więcej niż 

zadowalającym 

stopniu wykazuje się 

wiedzą na temat 

pojęć, terminów, 

metod, nurtów, 

dyscyplin, 

kierunków, zjawisk, 

objętych treściami 

kształcenia i w 

więcej niż 

zadowalającym 

stopniu potrafi je 

zastosować 

praktycznie; 

zna dobrze 

pojęcia, terminy, 

metody, nurty, 

dyscypliny, 

kierunki, zjawiska, 

objęte treściami 

kształcenia  

i właściwie je 

stosuje; 

zna lepiej  niż 

dobrze pojęcia, 

terminy, metody, 

nurty, dyscypliny, 

kierunki, zjawiska, 

objęte treściami 

kształcenia; stosuje 

je właściwie i z dużą 

sprawnością; 

bardzo dobrze zna 

pojęcia, terminy, 

metody, nurty, 

dyscypliny, kierunki, 

zjawiska, objęte 

treściami 

kształcenia; 

stosuje je właściwie  

i z bardzo dużą 

sprawnością; 

 
Tabela nr 2.1.2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w zakresie  

WIEDZY 

 
Efekt 

kształce- 

nia 

Na ocenę 2 

student nie potrafi 

Na ocenę 3 

student potrafi 

Na ocenę +3 

student potrafi 

Na ocenę 4 

student potrafi 

Na ocenę +4 

student potrafi 

Na ocenę 5 

student potrafi 

w zakresie WIEDZY student 

W12 

W13 

W14 

W15 

W16 

W17 

W18 

nie zna pojęć, 

terminów, nie 

posiada wiedzy na 

temat zjawisk, 

instytucji, 

organizacji, dobrych 

praktyk 

funkcjonujących w 

sferze działalności 

kulturalnej, 

edukacyjnej lub 

medialnej ani nie 

potrafi określić ich 

prawnych oraz  

ekonomicznych 

uwarunkowań; nie 

potrafi wykazać się 

wiedzą na temat 

uczestników działań 

kulturalnych, 

edukacyjnych   

i medialnych; 

zna pojęcia, terminy; 

w stopniu 

zadowalającym 

wykazuje się wiedzą 

na temat, zjawisk, 

instytucji, 

organizacji, dobrych 

praktyk 

funkcjonujących w 

sferze działalności 

kulturalnej, 

edukacyjnej lub 

medialnej, z trudem 

potrafi określić ich 

prawne oraz  

ekonomiczne 

uwarunkowania; ale 

w zadowalającym 

stopniu potrafi 

wykazać się wiedzą 

na temat 

uczestników działań 

kulturalnych, 

edukacyjnych   

i medialnych; 

zna pojęcia, terminy; 

w więcej niż 

zadowalającym 

stopniu wykazuje się 

wiedzą na temat 

zjawisk, instytucji, 

organizacji, dobrych 

praktyk 

funkcjonujących w 

sferze działalności 

kulturalnej, 

edukacyjnej lub 

medialnej, 

zadowalająco potrafi 

określić ich prawne 

oraz  ekonomiczne 

uwarunkowania; w 

stopniu więcej niż 

zadowalającym 

potrafi wykazać się 

wiedzą na temat 

uczestników działań 

kulturalnych, 

edukacyjnych   

i medialnych; 

zna dobrze 

pojęcia, terminy, 

wykazuje się dobrą 

wiedzą na temat 

zjawisk, instytucji, 

organizacji, 

dobrych praktyk 

funkcjonujących w 

sferze działalności 

kulturalnej, 

edukacyjnej lub 

medialnej; dobrze 

charakteryzuje ich 

prawne oraz  

ekonomiczne 

uwarunkowania; 

wykazuje się dobrą 

wiedzą o 

uczestnikach 

działań 

kulturalnych, 

edukacyjnych   

i medialnych; 

lepiej niż dobrze zna 

pojęcia, terminy, 

wykazuje się lepiej 

niż dobrą wiedzą na 

temat zjawisk, 

instytucji, 

organizacji, dobrych 

praktyk 

funkcjonujących w 

sferze działalności 

kulturalnej, 

edukacyjnej lub 

medialnej; lepiej niż 

dobrze 

charakteryzuje ich 

prawne oraz  

ekonomiczne 

uwarunkowania; 

wykazuje się więcej 

niż dobrą wiedzą o 

uczestnikach działań 

kulturalnych, 

edukacyjnych   

i medialnych; 

bardzo dobrze zna 

pojęcia, terminy, 

wykazuje się bardzo 

dobrą wiedzą na 

temat zjawisk, 

instytucji, 

organizacji, dobrych 

praktyk 

funkcjonujących w 

sferze działalności 

kulturalnej, 

edukacyjnej lub 

medialnej; bardzo 

dobrze 

charakteryzuje ich 

prawne oraz  

ekonomiczne 

uwarunkowania; 

wykazuje się bardzo 

dobrą wiedzą o 

uczestnikach działań 

kulturalnych, 

edukacyjnych   

i medialnych; 
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Tabela nr 2.2.1. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w zakresie  

UMIEJĘTNOŚCI 

 
Efekt 

kształce- 

nia 

Na ocenę 2 

student nie potrafi 

Na ocenę 3 

student potrafi 

Na ocenę +3 

student potrafi 

Na ocenę 4 

student potrafi 

Na ocenę +4 

student potrafi 

Na ocenę 5 

student potrafi 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI student 

U01 

U02 

U03 

U10 

U11 

U15 

U16 

U17 

U18 

U19 

U20 

U21 

U22 

nie potrafi 

dokonywać 

operacji 
umysłowych  

i  nie potrafi 

wykonywać 

czynności 

szczegółowo 

wskazanych przez 
efekty kształcenia; 

potrafi wykonywać 

operacje umysłowe  

i w zadowalającym 

stopniu osiąga 

rezultaty czynności 

szczegółowo 

wskazanych przez 

efekty kształcenia; 

potrafi wykonywać 

operacje umysłowe i 

w więcej niż 

zadowalającym 

stopniu osiągać 

rezultaty czynności 

szczegółowo 

wskazanych przez 

efekty kształcenia; 

sprawnie 

wykonuje operacje 

umysłowe i osiąga 

dobre rezultaty 

czynności 

szczegółowo 

wskazanych przez 

efekty kształcenia; 

sprawnie wykonuje 

operacje umysłowe  

i osiąga lepiej niż 

dobre rezultaty 

czynności 

szczegółowo 

wskazanych przez 

efekty kształcenia; 

bardzo sprawnie 

wykonuje operacje 

umysłowe i osiąga 

bardzo dobre 

rezultaty czynności 

szczegółowo 

wskazanych przez 

efekty kształcenia; 

 

 

Tabela nr 2.2.2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla efektów kształcenia w zakresie 

UMIEJĘTNOŚCI 

 
Efekt 

kształce- 

nia 

Na ocenę 2 

student nie potrafi 

Na ocenę 3 

student potrafi 

Na ocenę +3 

student potrafi 

Na ocenę 4 

student potrafi 

Na ocenę +4 

student potrafi 

Na ocenę 5 

student potrafi 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI student 

U04 

U05 

U06 

U07 

U08 

U09 

U12 

U13 

U14 

nie potrafi 

samodzielnie 

zdobywać wiedzy 

ani samodzielnie 

pracować; nie 

posiada 

umiejętności 

planowania  

czy realizacji 

oryginalnych zadań 

i projektów; nie 

potrafi 

merytorycznie 

argumentować 

własnego 

stanowiska; nie jest 

w stanie 

przeprowadzić 

badań społecznych, 

ocenić jakości 

usług, metod, 

procedur, dobrych 

praktyk;  nie 

potrafi 

współpracować w 

zespole;  

potrafi w stopniu 

zadowalającym 

samodzielnie 

zdobywać wiedzę  

i samodzielnie 

pracować; z 

pomocą innych 

planuje  

i realizuje 

oryginalne zadania 

i projekty;  

wystarczająco 

merytorycznie 

argumentuje 

własne stanowisko; 

zadowalająco 

przeprowadza 

badania społeczne, 

ocenia jakość 

usług, metod, 

procedur, dobrych 

praktyk;  nie 

powoduje 

konfliktów podczas 

pracy zespołowej; 

potrafi w więcej 

niż zadowalającym 

stopniu 

samodzielnie 

zdobywać wiedzę  

i samodzielnie 

pracować; 

samodzielnie 

planuje  

i realizuje 

oryginalne zadania, 

projekty, które 

przynoszą 

zadowalające 

rezultaty;  lepiej 

niż wystarczająco, 

merytorycznie 

argumentuje 

własne stanowisko; 

lepiej niż 

zadowalająco 

przeprowadza 

badania społeczne, 

ocenia jakość 

usług, metod, 

procedur, dobrych 

praktyk;  potrafi 

pracować w 

zespole; 

z dobrym 

rezultatem 

samodzielnie 

zdobywa wiedzę  

i samodzielnie 

pracuje; 

fortunnie, 

samodzielnie 

planuje  

i realizuje 

oryginalne 

zadania, 

projekty, dobrze 

przeprowadza 

badania 

społeczne, 

rzetelnie ocenia 

jakość usług, 

metod, procedur, 

dobrych praktyk 

– podejmowana 

przez niego 

działalność 

przynosi dobre 

wyniki; dobrze 

merytorycznie 

argumentuje 

własne 

stanowisko; 

dobrze 

z lepiej niż dobrym 

wynikiem 

samodzielnie 

zdobywa wiedzę  

i samodzielnie 

pracuje; fortunnie, 

samodzielnie 

planuje  

i realizuje 

oryginalne zadania, 

projekty; dobrze 

przeprowadza 

badania społeczne, 

rzetelnie ocenia 

jakość usług, 

metod, procedur, 

dobrych praktyk – 

podejmowana 

przez niego 

działalność 

przynosi dobre, 

wyniki; dobrze 

merytorycznie 

argumentuje 

własne stanowisko; 

dobrze 

współpracuje w 

zespole; 

z bardzo dobrym 

rezultatem 

samodzielnie 

zdobywa wiedzę  

i samodzielnie 

pracuje; fortunnie, 

samodzielnie 

planuje  

i realizuje 

oryginalne zadania, 

projekty; dobrze 

przeprowadza 

badania społeczne, 

rzetelnie ocenia 

jakość usług, 

metod, procedur, 

dobrych praktyk – 

podejmowana 

przez niego 

działalność 

przynosi bardzo 

dobre rezultaty; 

bardzo dobrze 

merytorycznie 

argumentuje 

własne stanowisko; 

bardzo dobrze 

współpracuje w 

zespole; 
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współpracuje w 

zespole; 

 

Tabela nr 2.3.1. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla efektów kształcenia w zakresie 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 
Efekt 

kształce- 

nia 

Na ocenę 2 

student nie 

potrafi 

Na ocenę 3 

student potrafi 

Na ocenę +3 

student potrafi 

Na ocenę 4 

student potrafi 

Na ocenę +4 

student potrafi 

Na ocenę 5 

student potrafi 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH student 

K01 

K02 

K03 

K07 

K10 

K11 

K12 

K13 

K14 

nie posiada 

świadomości 

wskazanej przez 

efekt kształcenia, o 

czym świadczy 

zupełny brak prób 

przyjmowania  

właściwej postawy 

zawodowej i roli 
społecznej; 

posiada minimalną 

świadomość 

wskazaną przez 

efekt kształcenia, co 

przejawia się w 

próbach 

przyjmowania 

właściwej postawy 

zawodowej  

i roli społecznej; 

posiada świadomość 

wskazaną przez 

efekt kształcenia, o 

czym świadczy 

przyjmowanie 

postawy  zawodowej 

i podejmowanie roli 

społecznej, nie 

zawsze jednak 

wyraźne  

i konsekwentne;  

posiada 

świadomość 

wskazaną przez 

efekt kształcenia, 

przyjmuje postawę 

zawodową oraz 

rolę społeczną 

zgodną z 

posiadaną 

świadomością; 

posiada wyraźnie 

określoną 

świadomość 

wskazaną przez 

efekt kształcenia, 

przyjmuje wyraźną 

postawę zawodową 

oraz rolę społeczną 

zgodne z posiadaną 

świadomością, na 

drodze 

inspirowanego nimi 

postępowania,  

osiąga przeważnie 

zaplanowane cele; 

posiada jasno 

określoną tożsamość  

i wyraźną 

świadomość 

wskazaną przez efekt 

kształcenia, 

przyjmuje wyraźną 

postawę zawodową 

oraz rolę społeczną, 

poprzez które osiąga 

zaplanowane cele; 

potrafi akceptować 

porażki, 

modyfikować własne 

działanie i nie 

rezygnować z 

posiadanej 

tożsamości; 

 

Tabela nr 2.3.2. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia w zakresie  

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 
Efekt 

kształce- 

nia 

Na ocenę 2 

student nie 

potrafi 

Na ocenę 3 

student potrafi 

Na ocenę +3 

student potrafi 

Na ocenę 4 

student potrafi 

Na ocenę +4 

student potrafi 

Na ocenę 5 

student potrafi 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH student 

K04 

K05 

K06 

K08 

K09 

K13 

poprzez działanie 

prezentuje postawę 

wskazującą na brak 

znajomości  

i akceptacji treści 

zawartych w 

efekcie kształcenia;  

poprzez działanie 

prezentuje postawę 

wskazującą na 

słabą znajomość  

i niewielką 

akceptację treści 

zawartych w 

efekcie kształcenia; 

poprzez działanie 

prezentuje postawę 

wskazującą na 

znajomość w 

stopniu więcej niż 

zadowalającym  

i akceptację w 

stopni więcej niż 

wystarczającym 

treści zawartych w 

efekcie kształcenia; 

poprzez działanie 

prezentuje 

postawę 

wskazującą na 

dobrą znajomość 

i akceptację 

treści zawartych 

w efekcie 

kształcenia; 

poprzez działanie 

prezentuje postawę 

wskazującą na 

więcej niż dobrą 

znajomość i pełną 

akceptację treści 

zawartych w 

efekcie kształcenia; 

poprzez działanie 

prezentuje postawę 

wskazującą na 

bardzo dobrą 

znajomość i pełną 

akceptację treści 

zawartych w 

efekcie kształcenia; 

 

Objaśnienie: 

Symbol […] - oznacza realizację efektu kształcenia zawartego implicite w efekcie wskazanym 

numerem. 
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