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1. Metody działalności kulturalnej i animacji  

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska, profil praktyczny, studia Istopnia 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Metody działalności kulturalnej i animacji  

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu Specjalność do wyboru: menedżer i animator kultury  

8 Rok studiów I  

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator mgr Agnieszka Poliwka-Jeż 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych tak 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
nie 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

 zna źródła i proces stanowienia celów, funkcje, 

zasady, formy, metody, procedury planowania 

działalności kulturalnej  

 zna procesy, etapy, uwarunkowania strukturalne i 

środowiskowe animacji  

 potrafi zbierać, interpretować i wykorzystać w 

praktyce informacje o warunkach wstępnych 

działalności kulturalnej w skali grupy, instytucji, 

środowiska  

 umie analizować instytucjonalne zaplecze 

działalności kulturalnej (zasoby osobowe, 

materialne, organizacyjne)  

 ma podstawowe umiejętności w zakresie 

zastosowania badań społecznych do praktyki i 

samodzielnego badania społecznego otoczenia  

 potrafi zaprojektować sytuacje aktywizujące grupę i 

środowisko oraz opracować scenariusz zdarzenia 

kulturalnego  

 umie zorganizować grupę, projektować sytuacje 

animujące środowisko oraz służące integrowaniu, 

kształtowaniu, umacnianiu i wspieraniu grupy  

 potrafi opracować program i okresowy plan 

działania instytucji, organizacji, grupy; 

 uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym  
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 potrafi współpracować w grupie i przyjmować role 

adekwatne do sytuacji ,  

 jest otwarty na różnice kulturowe występujące w 

środowisku  

19 Stosowane metody dydaktyczne 

 metody podające: opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; 

 metody problemowe: wykład problemowy, analiza 

przypadków; metody aktywizujące: metoda 

sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna, symulacja. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Systematyczna ocena: 

 przygotowania studentów do zajęć zgodnie z 

zaleceniem wykładowcy;  

 udziału studentów w zajęciach: praca w grupach, 

dyskusja, symulacje.  

 

Opracowania studentów podlegające ocenie: 

 recenzja z hospitowanych zdarzeń kulturalnych; 

 program i plan pracy instytucji; 

 recenzje wybranych zdarzeń kulturalnych; 

 elementy scenariusza zdarzenia kulturalnego i planu 

organizacyjnego.  

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) - max 200 znaków 

Wiedza z zakresu: wartości, celów, funkcji, zasad, 

procesów, metod i form działalności kulturalnej i 

animacji; struktury i sposoby kreacji sytuacji i zdarzeń 

aktywności kulturalnej; procesów towarzyszących 

aktywności kulturalnej zachodzących w jednostce, 

grupie i środowisku; warunków uczestnictwa 

kulturalnego.  

Umiejętności w zakresie: diagnozowania, planowania i 

realizacji sytuacji i zdarzeń aktywności kulturalnej; 

opracowywania programów i planów instytucji kultury; 

przygotowywania i wdrażania projektów animacyjnych; 

czerpania doświadczeń z dobrych praktyk.  

Kompetencje społeczne odnośnie: aktywnego 

uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym; 

postawy współpracy i przyjmowania ról społecznych w 

grupie; otwartości na różnice kulturowe występujące w 

środowisku. 

23 

Contents of the study 

programme (short version) - max 

200 znaków 

 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

 Kierunki rozwoju animacji w Polsce i państwach 

UE. Wpływ doświadczeń europejskich na 

kształtowanie teorii i praktyki animacyjnej w Polsce.  

 Polskie doświadczenia w kształtowaniu podstaw 

teoretycznych współczesnej animacji - pedagogika 

kultury, pedagogika aktywna i antropologiczna, 

kulturoznawstwo. 

 Teorie związane z podmiotowością społeczną, 
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zmianą społeczną, rozwojem społeczeństwa 

obywatelskiego, dobrem wspólnym.  

 Kategorie analizy rzeczywistości, jak: dobro 

wspólne, kapitał społeczny i kulturowy. 

 Animacja jako metoda kształtowania wspólnot 

lokalnych, odradzania społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 Przesłanki metodyczne współczesnych tendencji 

animacji: odnoszenie się do lokalnego potencjału; 

podmiotowe traktowanie uczestników; preferowanie 

postaw innowacyjnych i twórczych; poprawa relacji 

i komunikacji międzyludzkich; nastawienie na 

dialog społeczny i komunikację międzykulturową. 

 Społeczne, cywilizacyjne i kulturowe 

uwarunkowania współczesnych trendów w animacji. 

Animacja jako praktyka szybkiej reakcji wobec 

rzeczywistości i zmiany społecznej.  

 

25 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i 

upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiana modelu, 

Poznań 2005. 

2. Edukacja kulturalna. Wybrane obszary, Katowice 

2004. 

3. Szmagalski J., Przewodzenie małym grupom. 

Działania grupowe, Warszawa 1998. 

4. Rogalski W., Działalność kulturalna jako sytuacja 

komunikacji kulturowej, [w:] Wybrane problemy 

edukacji i wychowania dorosłych w okresie 

przekształceń ustrojowych, red. T. Aleksander, 

Kraków 1996.  

5. Rogalski W., Edukacja w instytucjach kultury – 

pomiędzy adaptacją a transgresją, „Edukacja 

Dorosłych” 1998, nr 1 (18). 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Depta H., Film i wychowanie, Warszawa 1975. 

2. Górecki I., Teoria i metodyka ćwiczeń ruchowych 

aktora, Warszawa 1985. 

3. Czopek S., Wstęp do muzealnictwa i 

konserwatorstwa archeologicznego, Rzeszów 2004. 

4. Jurkowski H., Ryl H., Teatr lalek. Zagadnienia 

metodyczne, Warszawa 1976. 

5. Kłosiński M., Człowiek w sytuacji kontaktu z 

muzyką, Warszawa 1995. 

6. Kościelecki St., Współczesna koncepcja 

wychowania plastycznego, Warszawa 1979. 

7. Madejowie D. i A., Mój warsztat teatralny, 

Warszawa 1978. 

8. Pankowska K., Edukacja przez dramę, Warszawa 
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1997. 

9. Reichel G., Rabenstein R., Grupa i ruch, Warszawa 

1980.  

10. Rogalski W., Kultura w edukacji dorosłych – 

refleksje i problemy z pogranicza teorii i praktyki, 

[w:] Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych, 

red. T. Aleksander, Toruń 1997. 

11. Święcimski J., Muzea i wystawy muzealne, Kraków 

1996. 

26 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk humanistycznych  

27 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

Ćwiczenia – 2 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

Ogółem: 2 ECTS 

28 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

- ćwiczenia  

- konsultacje  

Razem – 2 pkt. ECTS 

29 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia 

Razem - 2 pkt. ECTS 

 

 

 

2. Podstawy prawne działalności kulturalnej  

 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska, profil praktyczny, studia Istopnia 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Podstawy prawne działalności kulturalnej 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 10.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu Specjalność do wyboru: menedżer i animator kultury  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator mgr Agnieszka Kawa  

13 Prowadzący  
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14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

 ma podstawową wiedzę o prawnych i 

ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania 

instytucji związanych z wybraną sferą działalności 

kulturalnej, kulturalnej powiązanej z edukacją i 

mediami, (FP1P_W20); 

 ma podstawowa wiedzę o polityce państwa polskiego 

i Unii Europejskiej w obszarze kultury; 

 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 

(FP1P_W24); 

 potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do 

instytucji kultury i edukacji oraz mediów, w 

szczególności prawa autorskiego i związanego z 

zarządzaniem własnością intelektualną (FP1P_U10); 

 potrafi stosować procedury zakładania instytucji, 

stowarzyszeń i fundacji, prowadzenia tychże, 

tworzyć dokumenty regulacji wewnętrznej, jak 

statuty, regulaminy (FP1P_U05); 

 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 (FP1P_U18); 

 stosuje reguły współpracy, licencji, ochrony danych 

osobowych, wizerunku itp. 

 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 (FP1P_K08). 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

 ćwiczenia praktyczne;  

 elementy wykładu (w celu omówienia zagadnień 

będących następnie przedmiotem ćwiczeń). 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

 rozwiązywanie kazusów;  

 opracowanie projektów umów;  

 praca zaliczeniowa (kryteria oceny zgodne z 

kryteriami oceniania wypowiedzi pisemnej 

przyjętymi w ZFP); 

 ocena pod kątem formalnym i merytorycznym 

poprawności wykonanych zadań. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2. 

Warunki zaliczenia: 

 praca zaliczeniowa na zadany temat (uzyskanie 
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oceny pozytywnej). 

 rozmowa sprawdzająca 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) 

Kurs ma za zadanie wprowadzić w problematykę prawa 

w organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

poznanie regulacji dla różnorodnych podmiotów 

realizujących tę działalność. Nakreślone zostaną prawa i 

obowiązki organizatorów instytucji kultury, oraz 

organów założycielskich czy kontrolujących. Odrębny 

zakres tematyczny stanowić będą umowy jako 

instrument działalności i kształtowania stosunków 

autorskich. Część tematyki poświęcona zostanie 

współpracy podmiotów, współdziałania ze środkami 

masowego przekazu, promocja i reklama. Kolejne 

jednostki ćwiczeń to przepisy odnoszące się do twórców 

i pracowników instytucji kultury, ochrony wizerunku, 

danych wrażliwych, osobistych i majątkowych praw 

autorskich, licencji.  

23. 

Contents of the study 

programme (short version) - 

max 200 znaków 

 

24. Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Pojęcie prawa i jego źródła (stosowanie, wykładnia, 

normy prawne, przepisy i teksty prawne, organy 

tworzące i stosujące prawo). 

2. Działalność kulturalna w świetle polityki państwa. 

3. Rola kultury w polityce Unii Europejskiej i 

współpracy krajów członkowskich w dziadzinie 

kultury z punktu widzenia prawa (finansowanie, 

swobody, programy, partnerstwo). 

4. Prowadzenie działalności kulturalnej przez podmioty 

publiczne (rola ministra do spraw kultury i jednostek 

samorządu terytorialnego, organizowanie 

działalności kulturalnej, organy kontroli). 

5. Wewnętrzne i zewnętrzne regulacje związane z 

funkcjonowaniem instytucji samorządowych i 

pozarządowych. Ustawy podstawowe i pokrewne, 

rozporządzenia (m.in. dotyczące imprez masowych) 

6. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy oraz 

innych dziedzin prawa stanowiących podstawę 

funkcjonowania instytucji kultury, pracowników i 

twórców. 

7. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa 

autorskiego i praw pokrewnych (utwór, twórca, 

prawa osobiste, prawa majątkowe, dozwolony 

użytek, prawa pokrewne, wizerunek). 

8. Charakterystyka organizacji zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 

charakterystyka regulacji prawa europejskiego z 

punktu widzenia poruszanej tematyki. 

9. Inne wybrane problemy prawa autorskiego (umowy 

zlecenia, o dzieło, licencje, dystrybucja filmowa). 
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10. Działalność kulturalna a zasady współpracy z 

mediami w tym reklama i promocja, także w 

Internecie. 

11. Porozumienia o współpracy, wynajęcia lub 

użyczenia. 

12. Umowa jako regulator działalności kulturalnej 

(wolontariat, osoby fizyczne, osoby prawne i 

„ułomne” osoby prawne, czynności prawne, ich 

forma oraz treść, wady oświadczenia woli, 

zawieranie umów). 

13. Charakterystyka wybranych umów. Redakcja umów 

z zakresu działalności kulturalnej – ćwiczenia 

praktyczne pod kątem poprawnego formułowania 

postanowień kontraktowych oraz analizy projektów 

umów z punktu widzenia postanowień 

niekorzystnych czy niebezpiecznych. 

25 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Hołda J., Hołda Z., Ostrowska D., Prawne podstawy 

działalności kulturalnej, Zakamycze 2005. 

Literatura uzupełniająca 

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

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, 

Warszawa 2007. 

2. Borowiecki R., Perspektywy rozwoju sektora kultury 

Polsce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 

3. Maziarka M. Firma Doradcza, Dokument 

przygotowany na zlecenie Narodowego Centrum 

Kultury Analiza instytucjonalno-prawna 

funkcjonowania domów kultury w Polsce Narodowe 

Centrum Kultury, Warszawa, 2010 r. 

4. Lis S., Kultura rozwój integracja europejska, Instytut 

Współpracy z zagranicą, 2003 r. 

Strony internetowe 

1. http://mkidn.gov.pl 

2. http://www.legalnakultura.pl 

3. http://www.eog.gov.pl 

4. http://www.europadlaobywateli.pl 

5. http://www.program-kultura.eu 

6. http://www.prawoautorskie.gov.pl 

 

26 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk humanistycznych  

27 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

Ćwiczenia – 2 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia - ćwiczenia  

http://mkidn.gov.pl/
http://www.program-kultura.eu/
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wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

- konsultacje  

Razem – 2 pkt. ECTS 

29 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia 

Razem - 2 pkt. ECTS 

 

 

 

3. Podstawy ekonomiczne działalności kulturalnej 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska, profil praktyczny, studia Istopnia 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Podstawy ekonomiczne działalności kulturalnej 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa 04.0 

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu Specjalność do wyboru: menedżer i animator kultury  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator mgr Agnieszka Kawa 

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 podstawową wiedzę o ekonomicznych 

uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji 

związanych z wybraną sferą działalności 

kulturalnej, powiązanej z edukacją czy mediami); 

 ma podstawową wiedzę o metodyce 

wykonywania zadań, normach, procedurach i 

dobrych praktykach stosowanych w 

ekonomicznej sferze działalności kulturalnej; 

 zna główne problemy z zakresu ekonomiki i 

zarządzania kulturą w Polsce; 

 zna podstawowe zasady gospodarki finansowej 

instytucji kultury;  

 ma świadomość działalności kulturalnej i 

działalności gospodarczej;   
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 ma umiejętności niezbędne do pracy w 

instytucjach kultury i podmiotach sektora 

niepublicznego; 

 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty 

w wybranej dziedzinie kultury, w działalności 

powiązanej z edukacją czy mediami; 

 umie wyszukiwać informacje na temat 

możliwości pozyskiwania środków na działalność 

instytucji kultury, podmiotów sektora 

niepublicznego; 

 ma świadomość odpowiedzialności za budżety, 

ich planowanie, realizację i sprawozdawczość; 

 zna podstawowe zasady sponsoringu, mecenatu, 

fundrisingu; 

 zna podstawy uczciwej konkurencji, finansów 

publicznych, prawa zamówień publicznych; 

 ma świadomość i odpowiedzialność za 

zachowanie narodowego dziedzictwa 

kulturowego w różnorodnych jego przejawach. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

 dyskusja dydaktyczna, 

 rozwiązywanie kazusów;  

 opracowanie przykładowych budżetów;  

 metoda sytuacyjna związana ze spotkaniami z 

przedstawicielami publicznych i niepublicznych 

instytucji kultury, zarządów fundacji, 

stowarzyszeń na temat zasad i wymogów 

formalnych przy tworzeniu i realizacji budżetu; 

 miniprojekty. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

 systematyczne ocenianie w trakcie ćwiczeń 

udziału w dyskusjach na zadany temat, 

formułowania własnego stanowiska na temat 

kondycji sektora kultury, aktualnych tendencji w 

zakresie zarządzania i ekonomiką kultury; 

 miniprojekt; 

 rozmowa zaliczeniowa (lub test sprawdzający); 

 znajomość literatury przedmiotu, wykazanie się 

umiejętnościami i kompetencjami; kryteria oceny 

zgodne z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej 

i pisemnej przyjętymi w ZFP. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 

2. 

Warunki zaliczenia: 

 obowiązkowa obecność na wszystkich 

ćwiczeniach; 

 pozytywne zaliczenie zadań cząstkowych. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zajęcia dotyczyć będą podstaw tworzenia budżetu 

oraz jego realizacji w kontekście uwarunkowań i 

możliwości ekonomicznych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz państwa, a także organizacji 
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pozarządowych, statutowo zajmujących się 

działalności kulturalną. Kurs pokazuję gdzie i jak 

szukać środków finansowych na działalność 

kulturalną. Jakimi metodami aplikować, budżetować 

i rozliczać projekty. 

23. 
Contents of the study programme 

(short version) - max 200 znaków 
 

24. Treści kształcenia (pełny opis) 

 

Podstawowe akty prawne regulujące finansowe 

funkcjonowanie instytucji kultury innych organizacji 

życia kulturalnego w Polsce. 

Rola fundraisingu, mecenatu i sponsoringu w 

kulturze – bariery i szanse na przykładzie wybranych 

instytucji czy organizacji pozarządowych. 

Zasady tworzenia budżetu w dziedzinie kultury i 

finansowania instytucji oraz przedsięwzięć 

kulturalnych (m.in. tworzenie business planu). 

Tworzenie planów strategicznych rozwoju i promocji 

kultury, analiza SWOT. 

Planowaie, budżetowanie i sprawozdawczość. 

Źródła finansowania kultury w Polce oraz na arenie 

europejskiej. 

Kultura i gospodarka – możliwości współdziałania w 

świecie współczesnym w warunkach gospodarki 

rynkowej. Działalność kulturalna a działalność 

gospodarza. 

Procedury i prawno-ekonomiczne uwarunkowania 

związane z tworzeniem i realizacją budżetu rocznego 

oraz wieloletnimi planami strategicznymi, audytami i 

rozliczeniami. 

25. 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

Jung B. [red.], Zarządzanie i marketing w kulturze i 

rekreacji, Warszawa 1995 r. 

Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i 

prawa finansowego, Warszawa 2010 r. 

Literatura uzupełniająca 

Przybylska J., Finansowanie działalności kulturalnej 

w Polsce, Poznań 2007 r. 

Załuska M. i Boczoń J. (red.). Organizacje 

pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. 

Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 1995 r.  

 

Strony internetowe 

4.   

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,16,194,866,,,

ustawa-z-dnia-27082009-r-o-finansach-

publicznych.html 

5.   http://mkidn.gov.pl 

6.   http://www.eog.gov.pl 

7.   http://www.program-kultura.eu 

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,16,194,866,,,ustawa-z-dnia-27082009-r-o-finansach-publicznych.html
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,16,194,866,,,ustawa-z-dnia-27082009-r-o-finansach-publicznych.html
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,16,194,866,,,ustawa-z-dnia-27082009-r-o-finansach-publicznych.html
http://www.program-kultura.eu/
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4. Zarządzanie projektami  

 

Nr 

pola 

Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska, profil praktyczny, studia I stopnia 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Zarządzanie projektami 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Specjalność do wyboru: menedżer i animator kultury  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3,4 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 60 (30+30) 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Agnieszka Poliwka-Jeż 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych tak 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
nie 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

Student: 

 zna podstawowe zasady i procedury tworzenia 

projektów  

 

26 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk humanistycznych  

27 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

Ćwiczenia – 2 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

28 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

- ćwiczenia  

- konsultacje  

Razem – 2 pkt. ECTS 

29 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia 

Razem - 2 pkt. ECTS 
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Umiejętności: 

Student: 

 umie skonstruować projekt animacyjny, napisać 

wniosek projektowy  

Kompetencje społeczne: 

Student: 

 wykazuje kreatywność w pracy nad projektem  

 jest otwarty na inicjatywy płynące ze środowiska  

19 Stosowane metody dydaktyczne 
 metody problemowe: analiza przypadków; 

metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna związana z 

prezentacją 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Systematyczna ocena: 

 przygotowania studentów do zajęć zgodnie z 

zaleceniem wykładowcy; 

 udziału studentów w zajęciach: dyskusja, symulacja  

 

Opracowania studentów: 

 recenzje projektów animacyjnych; 

 diagnoza do projektu – praca indywidualna, 

sprawozdanie pisemne; 

 drzewo problemów, drzewo celów – praca grupowa; 

 wykonanie i realizacja własnego projektu 

 

Kryterium: poprawność wykonania zadań. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną z ćwiczeń  

Egzamin po  sem. 4 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) - max 200 znaków 

Wiedza z zakresu: społeczno-kulturowych 

uwarunkowań, metod, zasad, etapów przygotowywania i 

realizacji projektów animacyjnych.  

Umiejętności w zakresie: diagnozowania warunków, 

budowania partnerstwa i zespołów projektowych, 

opracowywania wniosków projektowych;  

Kompetencje społeczne odnośnie: kreatywności, 

umiejętności motywowania i współpracy, postawy 

otwartości na inicjatywy społeczne. 

23 

Contents of the study 

programme (short version) - max 

200 znaków 

 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

 Zagadnienia wstępne; terminologia; co to jest 

projekt? 

 Wykorzystanie diagnozy w projekcie. Jak 

zdiagnozowane potrzeby społeczne przetworzyć 

w problemy i cele? 

 Zespół w projekcie. Jak zbudować, zintegrować, 

zmotywować zespół? 

 Rozliczenie i ewaluacja projektu. 

 Sposoby i źródła pozyskiwania środków na 

realizację projektów. 

 Zarządzanie i promocja w projekcie. 
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25 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Zrządzanie projektem. Pakiet szkoleniowy, red. B. 

Abrignani, R. Gomes, D. de Vilder, Seria „T-kit”, 

Rada Europy i Komisja Europejska 2000, (pakiety 

dostępne w Internecie na: http://www. 

mlodziez.org.pl/index.php/ida/7/). 

2. Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre 

praktyki społecznego konstruowania partnerstw 

lokalnych, red. B. Skrzypczak, M. Grygorczyk, 

Warszawa 2009. 

3. Profilaktyka w środowisku lokalnym, red. G. 

Świątkiewicz, Warszawa 2002. 

4. Projekty kulturalne – krok po kroku, Wydawnictwo 

Narodowego Centrum Kultury i Urzędu Komitetu 

Integracji Europejskiej, Warszawa 2004. 

5. Sałata E., Metoda projektów w teorii i praktyce, 

Radom 2004. 

Literatura uzupełniająca 

1. Edukacja i animacja społeczna w środowisku 

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

2006. 

2. Praca socjalna w środowisku lokalnym, red. A. 

Banaszkiewicz- 

-Dankowska [i in.], Warszawa 2005. 

3. Szmagalski J., Przewodzenie małym grupom. 

Działania grupowe, Warszawa 1998. 

4. Szymański M. S., O metodzie projektów, Warszawa 

2000.  

5. Tworzyć, zmieniać, aktywizować… Animacja 

społeczno-kulturalna jako mobilizowanie potencjału 

indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności 

społecznej, red. E. Zierkiewicz, Wrocław 2006. 

Wójcikowska Z., Kiszczak A., Metoda projektów w 

teorii i praktyce, Tarnobrzeg 2000. 

26 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar nauk humanistycznych  

27 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

Ćwiczenia – 4 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

28 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

- ćwiczenia  

- konsultacje  

Razem – 4 pkt. ECTS 

29 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia 
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Razem - 4 pkt. ECTS 

 

 

 

5. Organizacja imprez  

Nr 

pola 

 

Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska, profil praktyczny, studia I stopnia 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Organizacja imprez 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu Specjalność do wyboru: menedżer i animator kultury  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator mgr Wiesław Rogalski 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

 zna tradycje i współczesne formy organizacyjne 

imprez: 

 zna prawne, metodyczne, organizacyjne i 

logistyczne podstawy organizacji imprez (zdarzeń 

społeczno-kulturalnych); 

 potrafi zaprojektować imprezę: 

 umie opracować scenariusz, scenopis, plan 

organizacyjny, kosztorys i dokumentację niezbędną 

do archiwizacji imprezy: 

 potrafi pełnić role wykonawcze występujące przy 

realizacji imprez; 

 potrafi stosować metody animacji małych i dużych 

grup, dobiera i stosuje formy aktywności 

uczestników adekwatne do założonych celów 

imprezy; 

 potrafi zorganizować środki zapewniające 

bezpieczeństwo uczestników i obiektów oraz 

ubezpieczyć imprezę;  

 potrafi analizować, od strony treści i formy, 

pozytywne przykłady imprez i zastosować wnioski 

w praktyce; 
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 potrafi znaleźć źródła finansowania i pozyskać 

środki materialne niezbędne do realizacji imprezy; 

 potrafi pracować w zespole, przyjmować i 

wyznaczać zadania; 

 jest świadomy odpowiedzialności za uczestników 

realizowanego przez siebie przedsięwzięcia. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

 metody podające: opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; 

 metody problemowe: wykład problemowy, analiza 

przypadków; 

 metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja 

dydaktyczna, symulacja. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Systematyczna ocena: 

 przygotowania studentów do zajęć zgodnie z 

zaleceniem wykładowcy;  

 udziału studentów w zajęciach: praca w grupach, 

dyskusja, symulacje. 

Opracowania studentów podlegające ocenie: 

 recenzje wybranych zdarzeń kulturalnych, w których 

student uczestniczył jako wolontariusz; 

 scenariusz, tekst konferansjerski, plan organizacyjny 

i finansowy zdarzenia kulturalnego. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3. 

Warunki zaliczenia: 

 zaliczenie z oceną – recenzje z 2 wybranych zdarzeń 

kulturalnych, w których student uczestniczył jako 

wolontariusz; 

 opracowanie, zaprezentowanie i obrona scenariusza, 

tekstu konferansjerskiego, planu finansowego i 

organizacyjnego zdarzenia kulturalnego (imprezy). 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) - max 200 znaków 

Wiedza z zakresu: tradycji i współczesnej 

charakterystyki imprez; prawnych, metodycznych, 

organizacyjnych i logistycznych podstaw organizacji i 

dokumentacji zdarzeń społeczno-kulturalnych (imprez). 

Umiejętności w zakresie: projektowania imprez; pisania 

projektów, scenariuszy, scenopisów, tekstów 

konferansjerskich, planów organizacyjnych i 

finansowych; pozyskiwania środków finansowych i 

logistycznych; metod animacji małych i dużych grup, 

tworzenia sytuacji gry, zabawy, rekreacji, 

współdziałania i rywalizacji; wykorzystania imprez w 

promocji środowiska; przygotowania dokumentacji i 

planu promocji imprez masowych; organizacji 

przestrzeni i logistyki imprez masowych; dokumentacji i 

archiwizacji imprez. 

Kompetencje społeczne odnośnie: kształtowania 

odpowiedzialności za uczestników imprez; gotowości 

do współdziałania ze środowiskiem, partnerami 

społecznymi, liderami. 

23 Contents of the study  
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programme (short version) - max 

200 znaków 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Tradycja i współczesność; lokalność i 

uniwersalność; wielość, złożoność i różnorodność 

sytuacji; ludyczny i wspólnotowy charakter zdarzeń 

kulturalnych (imprez). 

2. Funkcje społeczne i kulturowe imprez. Imprezy jako 

praktyczna realizacja idei „spotkania”, tradycji 

świętowania.  

3. Prawne, metodyczne, organizacyjne i logistyczne 

podstawy organizacji imprez. 

4. Diagnozowanie warunków i proces projektowania 

imprez, generowania pomysłów, pozyskiwania 

akceptacji lokalnej społeczności oraz partnerów i 

środków do realizacji. 

5. Metody animacji małych i dużych grup, tworzenia 

sytuacji gry, zabawy, rekreacji, współdziałania i 

rywalizacji. 

6. Przygotowanie planu promocji imprezy.  

7. Animacja dużych grup. Wartości, cele i funkcje. 

Metody stymulacji różnorodnych form (sytuacji) 

aktywności, wzajemnego poznania się, komunikacji, 

współdziałania, rywalizacji. 

8. Charakterystyczne dla zdarzeń masowych dobra 

kultury (sztuka cyrkowa, teatr uliczny, happeningi, 

inscenizowane zwyczaje i obyczaje, sztuka ludowa i 

amatorska, taniec); formy aktywności (sport, 

rekreacja, gry i zabawy, konkursy, autoprezentacje); 

wartości (komizm, poczucie wspólnoty, integracja, 

gościnność, tradycja). 

9. Przykłady imprez masowych: dni miejscowości, 

ulicy, gminy, poświęcone określonym zawodom 

(górnicy, strażacy itp.); rocznice, jubileusze, święta 

państwowe, regionalne, lokalne; targi, jarmarki, 

festyny, biesiady; obyczaje i obrzędy (dożynki, 

chmielaki, wianki, topienie marzanny i inne); 

igrzyska, rajdy, zloty; zabawy karnawałowe, 

plenerowe bale sylwestrowe; festiwale, prezentacje 

artystyczne, plenerowe koncerty i widowiska 

artystyczne. 

10. Impreza masowa emanacją aktywności zbiorowej. 

Zamysł imprezy jako świadectwo integracji.  

11. Skąd się biorą najlepsze pomysły, jak uzyskać 

akceptację lokalnej społeczności i jak włączyć ją do 

wspólnej realizacji. 

12. Projekt, scenariusz, tekst konferansjerski, plan 

organizacyjny i finansowy. Podział funkcji (ról), 

zadań, czynności. Ośrodek decyzyjny i 

koordynujący. Wewnętrzny i zewnętrzny obieg 

informacji. Promocja imprezy i funkcje promocyjne 



19 

 

imprezy. 

13. Plan finansowy imprezy (montaż finansowy). 

Sponsoring, donacje, wpływy własne. Pozyskanie 

środków na ważne społeczne cele.  

14. Organizacja przestrzeni, zagadnienia logistyczne 

(estrady, widownia, nagłośnienie, oświetlenie, 

zaplecze socjalne i sanitarne, urządzenia sportowe i 

rekreacyjne, środki łączności, infrastruktura 

techniczna, transport). 

15. Uwarunkowania prawne imprez masowych. Zgoda 

administracji samorządowej. Bezpieczeństwo 

uczestników. Ubezpieczenie imprezy. 

16. Dokumentacja imprezy. Związki imprez masowych 

z promocją środowiska. 

25 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Caillois. R., Gry i ludzie, Warszawa 1997. 

2. Huizinga J., Homo ludens, Zabawa jako źródło 

kultury, Warszawa 1985. 

3. Ludyczny wymiar kultury, red. J. Grad, H. Mamzer, 

Poznań 2004. 

4. Rogalski W.: Funkcje integracyjne w placówkach 

kulturalno--oświatowych, [w:] Integracyjna funkcja 

domu kultury. Materiały z sesji Antonin 1985, red. 

A. W. Nocuń, Warszawa 1986. 

5. Reichel G., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i 

ruch. Metody relaksacyjne – taniec twórczy, sport 

zespołowy, gry i zabawy integrujące, Warszawa 

1994. 

6. Żygulski K., Święto i kultura, Warszawa 1981. 

Literatura uzupełniająca 

1. http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/artykuly/387354

,imprezy_masowe_organizacja_i_wydawanie_zezwol

en.html. 

2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych (Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 

504).z póź. zm. 

3. Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 

r. nr 13, poz. 123 ze zm.). 

26 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

Ćwiczenia – 2 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

27 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

- ćwiczenia  

- konsultacje  

Razem – 2 pkt. ECTS 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 
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udziału nauczyciela 

akademickiego 

- przygotowanie do zaliczenia 

Razem - 2 pkt. ECTS 

29 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

Ćwiczenia – 2 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

 

 

 

6. Turystyka i rekreacja w działalności kulturalnej  

Nr 

pola 

 

Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska, profil praktyczny, studia I stopnia  

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Turystyka i rekreacja w działalności kulturalnej 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu Specjalność do wyboru: menedżer i animator kultury  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Marcin Pałach 

14 Język wykładowy polski  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne Brak  

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

Student: 

 zna podstawową wiedzę o systemie zarządzania 

turystyką w Polsce; 

 ma podstawową wiedzę o rodzajach turystach i 

turystyce  kulturowej;  

 ma podstawową wiedzę o polach konfliktów w 

turystyce kulturowej  

 ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania 

zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach 

stosowanych w turystyce kulturowej;  

 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działań 

kulturalnych oraz metodach diagnozowania i 

ewaluacji ich potrzeb. 
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Umiejętności: 

Student: 

 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 

umiejętności zawodowe w sposób zorientowany na 

zastosowanie praktyczne w turystyce i kulturze; 

 ma umiejętności niezbędne do pracy w instytucjach 

kultury oraz w przedsiębiorstwach turystycznych; 

 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty w 

wybranej dziedzinie turystyki, rekreacji i kultury; 

 ma podstawowe umiejętności organizacyjne 

umożliwiające planowanie i realizację zadań w 

wybranej dziedzinie turystyki, rekreacji i kultury. 

Kompetencje społeczne: 

Student: 

 ma podstawowe umiejętności w zakresie oceny 

jakości usług związanych z wybraną dziedziną 

turystyki, rekreacji i kultury;  

 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;  

 analiza przypadków (case study)  

 interpretacja bieżącej sytuacji na rynku usług 

turystyki kulturalnej i rekreacyjnej;  

 projekt; 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

 systematyczne ocenianie w trakcie ćwiczeń udziału 

w dyskusjach na zadany temat, formułowania 

własnego stanowiska na temat bieżącej sytuacji na 

rynku usług turystyki kulturalnej i rekreacyjnej; 

 projekt – przygotowanie propozycji trasy turystyki 

kulturowej raz komentarzy merytorycznych; 

 

21 Forma i warunki zaliczenia 
 zaliczenie z oceną  

 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) - max 200 znaków 

Zajęcia dotyczyć będą roli turystyki i rekreacji w 

działalności kuturalnej, metod upowszechniania 

turystyki kulturalnej, rodzajów turystyki kulturalnej oraz 

profil turysty kulturowego. 

23 

Contents of the study 

programme (short version) - max 

200 znaków 

 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Co to jest turystyka i rekreacja 

Instytucje kultury a przedsiębiorstwa turystyczne 

Co to jest produkt turystyczny 

System zarządzania turystyką w Polsce  



22 

 

Rola informacji turystyznej w turystyce kulturowej  

Rodzaje turystyki kulturowej 

Profil turysty kulturowego  

Główne cele turystyki kulturowej w Polsce 

Rola konfliktów w turystyce kulturowej  

Pomniki historii i miejsca wpisane na listę światowego 

dziedzictwa kultury UNESCO jako dobra kultury o 

ponadlokalnym, narodowym i ogólnoświatowym 

znaczeniu w turystyce kulturowej w Polsce. 

Wybrane miasta i regiony europejskie a rozwój 

turystyki kulturowej. 

Rola turystyki regionalnej w poznaniu tradycji i folkloru 

oraz sztuki ludowej. 

Szlaki i wydarzenia kulturalne jako produkty 

turystyczne  

Rekreacyjne aspekty turystyki kulturowej. 

Kreowanie wizerunku miasta i regionu w oparciu o 

walory dziedzictwa kulturowego. 

25 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Stasiaka, 

Kultura i turystyka razem ale jak? Łódź 2009. 

2. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Stasiaka, 

Kultura i turystyka razem czy oddzielnie? Łódź 2008 

3. Marketing atrkacji turystycznych. Jak zwiększyć  

frekwencę i dochody, Bill Richards, Warszawa 2003 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, 

Agata Niemczyk, Kraków 2010. 

2. Praktyczny marketing miast i regionów, Pogorzelski 

Jacek, Warszawa 2012 

3. Promocja i informacja w turystyce, Kruczek 

Zygmunt, Walas Bartłomiej, Kraków 2010  

4. Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny 

Karolina Buczkowska, Poznań 2008  

5. Marketing usług turystycznych, Dudkiewicz Danuta, 

Warszawa 2009  

26 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

Ćwiczenia – 1 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

27 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

- ćwiczenia  

- konsultacje  

Razem – 1 pkt. ECTS 

28 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia 

Razem - 1 pkt. ECTS 
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29 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

Ćwiczenia – 1 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

 

 

 

7. Wystawiennictwo  

 

Nr 

pola 

 

 

Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska, profil praktyczny, studia I stopnia  

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Wystawiennictwo 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu Specjalność do wyboru: menedżer i animator kultury  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator mgr Barbara Bułdys, mgr Ewa Łączyńska-Widz 

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
nie 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

zna: 

- Tradycyjne i współczesne metody i formy 

działania związane z organizacją wsytaw stałych 

i czasowych; 

- terminologię, podstawy prawne, uwarunkowania 

ekonomiczne i sposoby pozyskiwania funduszy; 

- różnicę pomiędzy wystawiennictwem a 

muzealnictwem; 

- różnicę w sposobie eksponowania prac w galerii, 

muzeum, instytucji kultury, a także poza murami 

– w przestrzeni publicznej; 

- sposoby promocji i przekazu informacji poprzez 

określenie adresata i dobór metody, przy 

zastosowaniu Internetu, nowych technik i 
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mediów społecznościowych;  

potrafi:  

- samodzilnie opracować scenariusz wystawy, od 

wyboru tematu, miejsca, poprzez właściwy 

dobór prac i współpracę z artystami; 

- utworzyć zespół i sprawnie koordynować jego 

poszczególne działania,w tym prace związane z 

pozyskiwaniem obiektów i logistyką samej 

wystawy; 

- sprawnie zarżadzać projektem, przeprowadzić 

audyt i rozliczenie. Posiada umiejętności 

niezbędne na samodzilnym stanowisku 

ocenia:  

- prawidłowo dobre praktyki niezbędne w 

działalności wystawienniczej; 

- rozróżnia tzw. dobre i złe metody ekspozycji i 

tworzenie narracji wystawy. W tym posiada 

wiedze na temat współczesnych metod 

prezentacji prac i strategii kuratorskich; 

- analiuzje czynniki i uwarunkowania niezbędne 

przy organizacji działaności kulturalnej, w tym 

związane z edukacją i właściwą promocją 

wystawy; 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Systematyczna ocena polegająca na: 

- przygotowaniu studentów do ćwiczeń na kolejnych 

etapach projektu;  

- aktywny udział w zajęciach: dyskusje, praca w 

grupach, prezentacje cząstkowe i końcowe projektu; 

- opracowanie scenariusza wystawy, podlegające 

ocenie; 

, spotkania z ekspertami, muzealnikami i kuratorami 

wystaw, plastykami i aranżerami; 

-  prezentacje, dyskusje. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

 przygotowanie do zajęć zgodnie z zaleceniem 

prowadzącego; 

 udział studentów w zajęciach: dyskusje, 

formułowanie problemów; 

 zaliczenie z oceną, wskazujące na zrozumienie 

omawianych zagadnień i przygotowanie do pracy na 

samodzilnych stanowisku kuratora wystawy; 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3 

Warunki zaliczenia: 

pytania otwarte dotyczące teorii i praktyki 

wystawienniczej, prezentacja scenariusza wystawy  

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) - max 200 znaków 

Zapoznanie studentów ze zasadami przygotowania 

scenariusza wystawy; sposoby prezentacji, 

topograficzny układ obiektów, rola tekstów 

towarzyszących wystawie, wykorzystanie różńorodnych 

obiektów i środków przekazu na wystawie. 

23 Contents of the study  
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programme (short version) - max 

200 znaków 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zapoznanie studentów ze zasadami przygotowania 

scenariusza wystawy na podstawie analizy wystaw 

zrealizowanych dawniej, trwających obecnie oraz 

samodzielnie przygotowywanie projektu przez 

studentów. 

Znaczenie zespołu zdaniowego (zasady współpracy i 

zaufania w zespole), budżetu do wystawy (wnioski), 

publikacji (katalog, folder, druki, zaproszenie, plakat, 

bilet), programu edukacyjnego (metody edukacji i 

potencjalne grupy wiekowe odbiorów), promocji 

wystawy (plan promocji, wydawnictwa, Internet, 

wydarzenia towarzyszące, współpraca z mediami), 

prawnych aspektów w procesie organizacji wystawy 

oraz w przypadku wypożyczania zbiorów: ochrony i 

bezpieczeństwa obiektów. 

Sposoby prezentacji (znaczenie światłą i koloru), 

topograficzny układ obiektów, rola tekstów 

towarzyszących wystawie (tytuł, działy, poddziały, 

podpisy pod obiektami), wykorzystanie różńorodnych 

obiektów i środków przekazu na wystawie (obiekty 

obecne realnie i nieobecne, film, przekaz dźwiękowy, 

prezentacje multimedialne, programy interaktywne, 

teksty ulotek przeznaczonych do zabrania z wystawy, 

rekonstrukcje wyglądów, sytuacji itp.).  

25 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Podawana na zajęciach, prezentowane scenariusze 

wystaw zrealizowanych w muzeach i aktualnie 

trwających.  

 

Jerzy Świecimski, Wystawy muzealne, t. I, Studium z 

estetyki wystaw, Kraków 1992 

Marek Pabich, O kształtowaniu muzeum sztuki. 

Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu, Łódź 2004 

Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk, 

Kraków 2005 

Nowe muzeum sztuki współczesnej czy nowoczesnej?, 

pod red. Dorota-Januszewska, Dorota Monkiewicz, 

Warszawa 2005. 

Maria Popczyk, Estetyczne przestrzenie ekspozycji 

muzealnych, Kraków 2008 

The mousetrap book: on dealing with art institutions in 

contemporary curatorial practice, red. Aneta Szyłak, 

Andrzej Szczerki, Gdańsk/Frankfurt 2007 

Piotr Piotrowski, Muzeum krytyczne, Poznań 2011 

ABC organizacji wystaw czasowych w muzeach, 

Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i 

Ochrony Zbiorów 1/2012 

Katarzyna Barańska,  Zarządzanie z Muzeum w sieci 

znaczeń. Zarządzanie z punktu widzenia nauk 
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humanistycznych. Kraków 2013 

Kultura a rozwój, red. J. Purchla, A. Karwińska, 

Hausner, Warszawa 2014. 

26 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

Ćwiczenia – 2 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

27 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

- ćwiczenia  

- konsultacje  

Razem – 2 pkt. ECTS 

28 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia 

Razem - 2 pkt. ECTS 

29 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

Ćwiczenia – 2 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

 

 

8. Edukacja kulturalna 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  
Filologia polska, profil praktyczny, studia I stopnia, 

specjalność: menedżer i animator kultury  

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Edukacja kulturalna 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu Specjalność do wyboru: menedżer i animator kultury  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 4 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator mgr Dorota Omylska-Bielat 

13 Prowadzący  

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: 

 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu 

dyscyplin nauki właściwych dla studiowania 

animacji kultury, zorientowaną na zastosowanie 

praktyczne w działalności kulturalnej i animacji 

kultury; 

 zna genezę, źródła społeczno-kulturowe oraz 

kierunki rozwoju działalności kulturalnej i animacji 

kultury; 

 zna czynniki i uwarunkowania aktywności 

kulturalnej (uczestnictwa w kulturze) jednostek i 

zbiorowości; 

 umie ocenić dobre praktyki stosowane w 

działalności kulturalnej i animacji; 

 ma podstawową wiedzę w zakresie zastosowania 

badań społecznych do praktyki i samodzielnego 

badania społecznego otoczenia; 

 umie samodzielnie zdobywać wiedzę, gromadzić 

doświadczenia zawodowe i rozwijać indywidualny 

warsztat pracy animatora kultury; 

 jest świadomy odpowiedzialności za społeczność, w 

której podejmuje się działań animacyjnych; 

 zna podstawowe zasady i procedury tworzenia 

projektów; 

 jest otwarty na inicjatywy płynące ze środowiska; 

 wykazuje kreatywność w pracy nad projektem; 

 ma zdolność do współpracy i budowy relacji w 

pracy nad projektem. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, 

ćwiczenia problemowe aktywizujące, wizyta w terenie 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

 przygotowanie do zajęć zgodnie z zaleceniem 

prowadzącego; 

 udział studentów w dyskusjach, burzy mózgów, 

poszukiwanie twórczych rozwiązań 

 wykorzystanie koncepcji zarządzania przez cele w 

przygotowaniu projektu zaliczeniowego 

 wykorzystanie matody design thinking w 

przygotwaniu projektu zaliczeniowego 

 prezentacja zaliczeniowa projektu animacji 

społecznej z elementami innowacji społecznych.  

 

Kryteria: rozumienie omawianych zagadnień, 

wykazanie się kompetencjami i umiejętnościami; 

kreatywne poszukiwanie rozwiązań, wykorzystanie 

potencjału własnego w planowanym projekcie, 

świadome wykorzystanie poznanych metod 

projektowych. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 4. 

Warunki zaliczenia:  
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opracowanie projektu animacji społeczno-kulturalnej 

dla wybranej grupy mieszkańców, osiedla, 

stowarzyszenia z możliwością wdrożenia w życie. 

Wykorzystanie koncepcji zarzadzania przez cele i 

metody design thinking.  

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) - max 200 znaków 

Animacja społeczna, innowacje społeczne i działalność 

kreatywna. Edukacja środowiskowa, inicjatywy oddolne 

i partycypacja. Dialog społeczny. Twórczy kapitał 

społeczny. Animator - społecznik – lider - obywatel. 

Networking, partnerstwo, sponsoring, win-win, 

projektowanie przestrzeni twórczej, potencjał 

indywidualny i grupowy. Współpraca międzysektorowa. 

23 

Contents of the study 

programme (short version) - max 

200 znaków 

 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Cele i techniki animacji społeczno-kulturalnej. 

Kulturalne inicjatywy oddolne budujące społeczność i 

klimat miejsca zamieszkania. Twórczy kapitał 

społeczny – gdzie go szukać, jak go budować? Wstęp do 

działalności kreatywnej – sektory kreatywne i znaczenie 

społeczne. Projektowanie design thinking – wstęp do 

zagadnienia. Cechy i rola animatora – społecznika – 

lidera. Zrównoważona działalność – budowanie na 

wartościach i empatii zgodnie z ideą win-win. 

Znaczenie i rola edukacji środowiskowej w tworzeniu 

twórczego kapitału społecznego. Znaczenie partycypacji 

w tworzeniu kultury, środowiska lokalnego. Postawa 

obywatelska i wpływ inicjatyw oddolnych na samorząd 

lokalny i mieszkańców. Organizacje pozarządowe jako 

istotni sprzymierzeńcy instytucji kultury. Rozwijanie 

działalności poprzez współpracę, partnerstwa 

projektowe. Budowanie otoczenia organizacji 

(instytucji): networking, sieciowanie, partnerstwa 

międzysektorowe, dotacje. Wykorzystanie koncepcji 

SMART i analizy SWOT do zaprojektowania działań 

animacji społeczno-kulturalnej i oceny zasobów 

własnych. Działalnośc formalna i pozaformalna, 

rozwiązywanie problemów społecznych przez 

kierunkowe działania. Wykorzystanie potencjału 

własnego i grupy do projektowania skutecznych działań. 

Rola i znaczenie komunikacji wewnętrznej i 

zewnętrznej w budowaniu relacji w zespole i 

komunikacji z odbiorcami/ uczestnikami projektu 

animacji społeczno-kulturalnej.  

25 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Kobylarek A., Animacja społeczno-kulturalna jako 

metoda aktywizacji środowiska lokalnego. Techniki 

animacji. Uniwersytet Wrocławski, Researchgate.net; 

Lewenstein B., Schindler J., Skrzypiec R., Partycypacja 

społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów 

społecznych, Warszawa 2010, 
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Lisiewicz I., Systematyzacja teoretycznych ujęć 

animacji społecznej, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 2013; 

Sztompka. P., Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni 

międzyludzkiej, Znak 2016 

Machnik-Słomka. J., Istota współczesnych innowacji - 

nowe spojrzenie [W:] Wyrwa J. red., Innowacje 

społeczne w teorii i praktyce, PWE 2014 

Kwaśnicki. W. Jak wspierać rozwój innowacji 

społecznych? Wroclaw Economic Review 20/4 2014,  

mises.pl/blog/2016/06/09/jak-wspierac-rozwoj-

innowacji-spolecznych/ 

Praca zbiorowa red. Szczepańczyk. M., Innowacje 

społeczne w teorii i praktyce, Łódź 2015 

Design thinking - designthinking.pl/co-to-jest-design-

thinking/ 

26 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

Ćwiczenia – 2 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

27 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

- ćwiczenia  

- konsultacje  

Razem – 2 pkt. ECTS 

28 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia 

Razem - 2 pkt. ECTS 

29 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

Ćwiczenia – 2 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

 

 

 

9. Słowo i tekst w pracy menedżera i animatora kultury 

 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska, profil praktyczny, studia I stopnia  

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Słowo i tekst w pracy menedżera i animatora kultury 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa  
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6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu Specjalność do wyboru: menedżer i animator kultury  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 4 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator  

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 podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania, 

zarządzania organizacją i możliwości zastosowania do 

instytucji kultury; 

zna podstawowe pojęcia i narzędzia  zarządzania 

instytucją kultury; 

- ma umiejętność konstruowania komunikatów 

reklamowych,  

- rozpoznaje specyfikę reklamy w obrębie rynku usług 

kulturalnych,  

rozpoznanie techniki i strategie twórcze w reklamie oraz 

techniki służące badaniu rynku, 

- ma świadomość roli języka i obrazu w przekazie 

kulturowym i przemian,  jakie powoduje w tym 

przekazie rozwój technologii komunikacyjnych 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

- ćwiczenia,  

- zajęcia praktyczne,  

- elementy wykładu,  

- wykonanie pracy (projektu) 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

 przygotowanie do zajęć zgodnie z zaleceniem 

prowadzącego; 

 udział studentów w zajęciach: dyskusje, formułowanie 

problemów; 

 przygotowanie  prezentacji projektu i  wykazanie się 

rozumieniem omawianych zagadnień 

21 Forma i warunki zaliczenia 
- złożenie w formie pisemnej opisu projektu z obszaru kultury 

realizowanego w grupach 3, 4 – osobowych; 

- obecność na  zajęciach  

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) - max 200 znaków 

Zajęcia obejmują trzy podstawowe zagadnienia 

badawcze: 

1. Podstawowe informacje z zakresu ewolucji form i 

modeli komunikowania zależnie od typu kultury i stanu 

mediów. 

2. Zagadnienia dotyczące komunikowania w kulturze 

multimedialnej, w kontekście globalizacji, 

postmodernizmu. 

3. Analiza sposobów komunikowania przy użyciu 
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różnych przekaźników i form: kina, wideo, telewizji, 

Internetu.  

 

23 

Contents of the study 

programme (short version) - max 

200 znaków 

- 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Modele kultury, jaką kulturą zarządzanie? 

2. Kultura organizacyjna, antropologia organizacji, 

model E.Scheina 

3. Trendy współczesnej kultury, cele i zadania 

współczesnych instytucji kultury 

4. Menedżer kultury i jego kulturotwórcza rola 

5. Tożsamość organizacyjna, pojęcie misji 

instytucji, budowa misji, model Ashridge 

6. Polityka informacyjna w dziedzinie kultury 

7. Marketing i reklama w kulturze 

25 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Edward Hall: Ukryty wymiar, Warszawa, 2009, rozdz. 

X: Dystanse u człowieka, s. 161-183.  

2. Erving Goffman: Człowiek w teatrze życia 

codziennego. (tekst zawierający fragmenty rozdziałów) 

W: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór 

tekstów. Red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 47-

60 

3. Philippe Lejeune, „Drogi zeszycie…”, „drogi 

ekranie…”. O dziennikach osobistych, rozdz.: Dziennik 

osobisty – wprowadzenie do rozumienia pewnej 

praktyki; Ciągłość i nieciągłość. Dziennik jako seria 

datowanych śladów, Warszawa 2010, s. 33-62. 

4. Frédéric Martel, Mainstream. Co podoba się wszędzie 

na świecie, Warszawa 2011, rozdz. Multipleksy, s. 43-

59. 

5. Eva Illouz, Hardkorowy romans, Warszawa 2015, 

rozdz. Bestsellery i nasza społeczna świadomość, s. 3-

50. 

6. Naomi Klein, No logo, rozdz. 12: Prowokacje 

kulturowe. Atak na reklamę, Izabelin 2004, s. 297-327. 

7. Jean Baudrillard, Symulakry i symulacje. Warszawa, 

2005, rozdz.: Procesja symulakrów, s. 5-56. 

8. Hall Stuart, Kodowanie i dekodowanie, „Przekazy i 

opinie”, 1987, nr 1-2; 

9. Bajka Z., Krótka historia reklamy na świecie i w 

Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze” 1993, nr 3–4 

10. Budzyński W., Techniki reklamy i public relations, 

Warszawa 1995 

11. Sznajder A., Sztuka promocji, Warszawa 1993 

26 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

Ćwiczenia – 2 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  
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- konsultacje 

27 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

- ćwiczenia  

- konsultacje  

Razem – 2 pkt. ECTS 

28 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia 

Razem - 2 pkt. ECTS 

29 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

Ćwiczenia – 2 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

 

 

 

10. Nowe media, marketing  i public relations w instytucjach kultury 

 

Nr 

pola 
Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska, profil praktyczny, studia I stopnia  

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Nowe media, marketing i public relations w 

instytucjach kultury 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Specjalność do wyboru: menedżer i animator kultury  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator  

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student poznaje: 

- główne zagadnienia związane z PR, mitami 

związanymi z PR, czynnikami rozwoju PR i funkcjami 

jakie pełni w komunikacji społecznej. 

- relacje między PR a marketingiem, reklamą, 

propagandą a także mediami 

- definicje marki, tożsamości marki i wizerunku 

- oddziaływanie mediów (media spinning) oraz 
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zarządzenie mediami w sytuacji kryzysowej 

- PR w instytucjach publicznych i politycznych. 

- wykorzystanie poszczególnych mediów w przekazie 

kulturowym, szczególnie w czasach konwergencji 

mediów i zglobalizowanej kultury 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

- metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie 

lub wyjaśnienie;  

- metody problemowe: wykład problemowy; 

- metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna związana 

z zadanym tekstem 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Aktywność na zajęciach,  

Kolokwium,  

Prezentacja,  

Projekt,  

Udział w dyskusji  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Na ocenę końcową składa się aktywność studenta 

podczas zajęć, ocena z z prezentacji oraz ocena z testu, 

które odbędzie się na ostatnich zajęciach.  

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) - max 200 znaków 

Treścią zajęć są następujące zagadnienia: 

- Public relations w komunikacji społecznej  

- Oddziaływanie mediów, informacja, opinia publiczna i 

komunikowanie polityczne 

oraz: 

- Intermedialność w kulturze 

 

  

23 

Contents of the study 

programme (short version) - max 

200 znaków 

- 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Marka a public relations  

Public relations w instytucjach publicznych 

Public relations a polityka 

Media spinning 

Public relations w sytuacjach kryzysowych  

Public realtions a etyka 

PR w służbie idei –kampanie społeczne 

Człowiek w dobie nowych technologii 

Dzieło sztuki w perspektywie intermedialnej  

Interfejsy kulturowe i przemiany kultury 

Wirtualność i teleobecność 

Estetyka wirtualności 

25 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

1. Hopfinger Maryla, Doświadczenia audiowizualne, O 

mediach w kulturze współczesnej, 2003, Sic s.70- 128 

2. Naisbitt John, Naisbitt Nana, Philips Douglas, HIGH 

TECH, HIGH TOUCH, Poznań 2003, s. 9- 39 

Estetyka wirtualności, Ostrowicki Michal (red.), 

Kraków 2005, Universitas, ss. 429-440 

3. Ostrowicki Michał, Wirtualne realia. Estetyka w 

epoce elektroniki, Kraków 2006,s. 145-221 
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4. Hopfinger Maryla, Nowe Media w komunikacji 

społecznej XX wieku. Warszawa 2002: Oficyna 

Naukowa ss. 417-429, 503,520 

5. Manowich Lew. 2006. Język nowych mediów, 

Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 

ss.147-177 

6. Jenkins, Henry. 2007. Kultura Konwergencji. 

Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne s. 91-129 

7. Hopfinger Maryla, Nowe Media w komunikacji 

społecznej XX wieku. Warszawa 2002: Oficyna 

Naukowa ss. 461- 478 

8. Estetyka wirtualności, Ostrowicki Michal (red.), 

Kraków 2005, Universitas, ss.129-143, 101-108 

9. Aronson Elliot, Pratkanis Anthony, Wiek propagandy, 

Warszawa 2004 

10. Brock Timothy C., Green Melanie C., (red) 

Perswazja. Perspektywa psychologiczna, Kraków 2007 

11. Czarnecki Adam, Korsak Rafał, Planowanie 

mediów, Warszawa 2001  

12. Davis Anthony, Wszystko co powinieneś wiedzieć o 

PR, Poznań 2008 

13. Doliński Dariusz, Psychologiczne mechanizmy 

reklamy, Gdańsk 2003 

14. Goban – Klas Tomasz, Public relations czyli 

promocja reputacji. Pojęcie, definicje, uwarunkowania. 

Warszawa 1997 

15. Jabłoński Wojciech, Kreowanie informacji. Media 

relations, Warszawa 2006 

16. Maison Dominika, Wasilewski Piotr, Propaganda 

dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, 

Warszawa 1998 

17. McQuail Dennis, Teoria komunikowania masowego, 

Warszawa 2007 

18. Olędzki Jerzy, Tworzydło Dariusz, (red), Public 

relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, 

Warszawa 2007 

19. Ries Al., Ries Laura, Upadek reklamy i wzlot public 

relations, Warszawa 2004 

20. Ryniejska – Kiełdanowicz M., Kształtowanie 

wizerunku Polski w Unii Europejskiej, w: Ociepka B. 

(red), Kształtowanie wizerunku, Wrocław 2005 

21. Seitel Fraser P., Public relations w praktyce, 

Warszawa 2003 

22. Sobkowiak B., Public relations jako forma 

komunikowania masowego, w: Studia z teorii 

komunikowania masowego, Wrocław 1999 

23. Street John, Mass media, polityka, demokracja, 

Kraków 2006 

24. Szromnik Andrzej, Marketing terytorialny, Kraków 
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2007  

26 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

Ćwiczenia – 4 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

27 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

- ćwiczenia  

- konsultacje  

Razem – 2 pkt. ECTS 

28 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela 

akademickiego 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia 

Razem - 2 pkt. ECTS 

29 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 

o charakterze praktycznym 

Ćwiczenia – 4 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

 

 

 

12.Negocjacje i komunikacja interpersonalna  

 

Nr 

pola 

 

 

Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska, profil praktyczny, studia I stopnia 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
negocjacje i komunikacja interpersonalna 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 
 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu Specjalność do wyboru: menedżer i animator kultury 

8 Rok studiów III 

9 Semestr 5 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator  

13 Prowadzący  

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 
 

17 Wymagania wstępne  

18 Efekty kształcenia Student: 
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 Wiedza: 
1. Zna podstawowe sposoby i formy 

porozumiewania się ludzi.  

2. Zna podstawowe zasady poprawnej komunikacji 

werbalnej i niewerbalnej.  

3. Zna różne metody rozwiązywania konfliktów.  

4. Wie jak w sposób asertywny komunikować się 

oraz wpływać na polepszanie kontaktów 

międzyludzkich.  

5. Rozumie znaczenie emisji głosu w komunikacji. 

6. Identyfikuje proces, sposoby i drogi 

komunikowania interpersonalnego w organizacjach 

kulturalnych  i gospodarczych  oraz typy 

negocjacji i ich uwarunkowań.  

7. Wymienia i charakteryzuje zasady, narzędzia i 

techniki komunikowania się i negocjowania w 

organizacjach 

Umiejętności:  
1. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej i porozumiewania się w sposób 

precyzyjny i spójny.  

2. Posiada umiejętności negocjacji i 

rozwiązywania konfliktów.  

3. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i 

rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne.  

4. Formułuje na bazie wiedzy teoretycznej 

przebieg procesu komunikowania się i istotę 

negocjacji. 

5. Rozpoznaje przeszkody i bariery komunikacji i 

negocjacji i sposoby ich niwelowania. 

Kompetencje społeczne:  
1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy  

i umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej 

2. Posiada świadomość znaczenia komunikowania 

się ludzi i negocjacji w organizacji. 

3. Posiada umiejętność do współdziałania z innymi 

oraz sprawność komunikowania 
 

19 
Stosowane metody 

dydaktyczne 

Metody eksponujące: film 

Metody podające: anegdota, prezentacja, wykład 

informacyjny 

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe 

Metody problemowe – wykład problemowy 

Metody problemowe - metody aktywizujące - 

dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

-Obecność (dopusczalne 3 nieobecności) 

-Przygotowanie do zajęć (znajomość literatury 

podstawowej) 

-Aktywność (aktywny udział w dyskusjach, zajęciach 

warsztatowych oraz wygłaszaniu prezentacji) 
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21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma: zaliczenie z oceną po zakończonym 

semestrze.  

Warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe, 

obecność i udział w zajęciach (dopuszczalne 3 

nieobecności) 

22 
Treści kształcenia (skrócony 

opis) - max 200 znaków 

Zróżnicowane zagadnienia związane z negocjacjami i 

komunikacją interpersonalną, różnice między 

negocjacjami a mediacjami oraz okoliczności 

podejmowania, prowadzenia i finalizowania 

negocjacji. Rola komunikacji interpersonalnej i 

zachowań perswazyjnych w negocjacjach i teoria 

konfliktu. Komunikowanie się w zespole, prezentacja 

i autoprezentacja, stosowanie perswazji w sytuacjach 

biznesowych. Rola negocjacji i komunikacji w 

zarządzaniu w odniesieniu do kierunku studiów. 

23 

Contents of the study 

programme (short version) - 

max 200 znaków 

 

24 Treści kształcenia (pełny opis) 

Model komunikacji interpersonalnej, kompetencja 

komunikacyjna negocjatora, szumy informacyjne, 

komunikacja werbalna i niewerbalna, budowanie 

zaufania, przekazywanie informacji zwrotnych, 

komunikaty ty i komunikaty ja, język możliwości i 

język ograniczeń. Pojęcia mediacji i negocjacji.. 

Alternatywne formy rozwiązywania sporów. 

Czynniki wpływające na rozpoczęcie i przebieg 

negocjacji i mediacji. Poziomy słuchania, słyszenie a 

słuchanie, słuchanie skuteczne i słuchanie 

nieskuteczne, rodzaje reakcji słuchającego i ich 

funkcje. Postawa i jej komponenty, wpływanie na 

postawę, typy komunikatów perswazyjnych, 

perswazja a manipulacja, obrona przed manipulacją. 

Teoria konfliktu, rodzaje konfliktów, fazy konfliktu, 

źródła konfliktu, dynamika konfliktu, emocje w 

konflikcie, diagnoza konfliktu, style radzenia sobie z 

konfliktem, konflikty wartości, konflikty interesów, 

konflikty osobowości, konflikt jako konsekwencja 

błędów w komunikacji. Style negocjacji, 

negocjowanie oparte na zasadach, koncentracja na 

stanowiskach a koncentracja na interesach, 

przygotowanie do negocjacji i realizacja negocjacji, 

etyka w negocjacjach. Strategia a taktyka 

negocjacyjna, wykorzystanie technik 

negocjacyjnych, planowanie strategii negocjacyjnej, 

opracowanie taktyki, wykorzystanie technik 

negocjacyjnych, obrona przed nieuczciwymi trikami 

negocjacyjnymi. Emisja głosu. Prezentacja i 

autoprezentacja. Kreowanie wizerunku i budowanie 

własnej wiarygodności. Zasady prezentacji. 

Współpraca w zespole. Role zespołowe.  
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25 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Podstawowa:  
1. Bocheńska-Włostowska Katarzyna, Akademia 

umiejętności interpersonalnych. 20 spotkań z 

komunikacją. Impuls, Kraków 2009;  

2. Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. 

Unus , Wrocław 1999;  

3. Davis M., Fanning P., McKay M., Sztuka 

skutecznego porozumiewania się. GWP, Gdańsk 

2007;  

4. R. Fisher, W. Ury, Dochodząc do TAK. 

Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1991 

(i wydania późniejsze) 

5. Jaskółka A., Mowa ciała. Wyd. JEDNOŚĆ, Kielce 

2007;  

6.  Kochan M., Pojedynek na słowa, Kraków 2005.  

7. Mikułowski-Pomorski J., Z. Nęcki, 

Komunikowanie perswazyjne [w:] tychże, 

Komunikowanie skuteczne?, Kraków 1983 i nast. 

wyd.  

8. Monroe Alan H., Zasady komunikacji werbalnej. 

Zysk i S-ka, Warszawa 2004;  

9. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka. Antykwa, 

Kraków 2000;  

10. Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 1994 (i 

wydania późniejsze), Rozdział 4. Komunikacja w 

negocjacjach [s. 73-123]. 

 

 

Uzupełniająca:  
1. Hamlin S., Jak mówić żeby nas słuchali. DW 

Rebis, Poznań 2008;  

2. T. Pszczókowski, Umiejętność przekonywania i 

dyskusji, Warszawa 1974. 

3. Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik 

komunikacji interpersonalnej. PWN, Warszawa 

2008;  

4. Sutton S. Jak mówić z pewnością siebie. Wyd. 

Feeria, Łódź 2008;  

5. Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. 

Universitas, Kraków 2003;  

 

 

26 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

Ćwiczenia – 2 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

27 
Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

- ćwiczenia  

- konsultacje  
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Razem – 2 pkt. ECTS 

28 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia 

Razem - 2 pkt. ECTS 

29 

Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 

Ćwiczenia – 4 pkt. ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- ćwiczenia 

- samodzielna praca studenta 

- przygotowanie do zaliczenia  

- konsultacje 

 

 

13. Praktyka zawodowa   

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny – Zakład Filologii Polskiej 

2 Kierunek studiów – profil  Filologia polska, profil praktyczny, studia I stopnia  

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Praktyka zawodowa 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 08.0 

6 Punkty ECTS 16 

7 Rodzaj modułu Specjalność do wyboru: menedżer i animator kultury  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć praktyka  

11 Liczba godzin 360 (w ciągu 12 tygodni / 3 miesięcy) 

12 Koordynator dr Krystyna Choińska, dr Małgorzata Pachowicz 

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 podstawową wiedzę o celach, organizacji i 

funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą 

działalności kulturalnej, zorientowaną na zastosowania 

praktyczne; 

 ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania 

zadań, normach, procedurach, dobrych praktykach 

stosowanych w działalności kulturalnej i animacji, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne; 

 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działań 

kulturalnych oraz o metodach diagnozowania i ewaluacji 

ich potrzeb, zorientowaną na zastosowania praktyczne; 

 ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie 

pracy w instytucjach związanych z wybraną sferą 
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działalności kulturalnej, zorientowaną na zastosowania 

praktyczne; 

 zna ustawowe zadania podmiotów organizujących 

działalność kulturalną oraz podstawy ekonomiczne ich 

funkcjonowania w sposób zorientowany na zastosowania 

praktyczne; 

 jest świadomy wagi czynnika ekonomicznego w 

działalności kulturalnej; 

 ma podstawową wiedzę o nowych mediach 

komunikacyjnych i ich roli społeczno-kulturowej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w działalności 

animacyjnej; 

 potrafi zbierać, interpretować i wykorzystać w praktyce 

informacje o warunkach wstępnych działalności 

kulturalnej w skali grupy, instytucji, środowiska ; 

 umie analizować instytucjonalne zaplecze działalności 

kulturalnej (zasoby osobowe, materialne, organizacyjne);  

 potrafi opracować program i okresowy plan działania 

instytucji, organizacji, grupy; 

 potrafi opracować raport diagnozujący warunki animacji 

środowiska lokalnego; 

 umie zorganizować partnerów działań animacyjnych;  

 potrafi opracować mapę aktywności lokalnej; 

 potrafi opracować plan, regulamin pracy grupy; 

 potrafi kreować sytuacje aktywności kulturalnej 

uczestników adekwatne do ich potrzeb i zainteresowań; 

 potrafi pełnić role wykonawcze występujące przy 

realizacji imprez; 

 umie opracować scenariusz, scenopis, plan 

organizacyjny, kosztorys i dokumentację archiwizacji 

imprezy; 

 potrafi stosować metody animacji dużych grup, dobiera i 

stosuje adekwatne do założonych celów formy 

aktywności uczestników; 

 potrafi ocenić i wykorzystać do realizacji zadań 

związanych z upowszechnianiem kultury artystycznej 

doświadczenia tzw. dobrych praktyk; 

 potrafi opisać funkcje, zadania, formy organizacyjne 

ważniejszych instytucji kultury; 

 potrafi czytać ze zrozumieniem akty prawne dotyczące 

działalności III sektora; 

 umie w stopniu podstawowym analizować i 

interpretować przepisy prawne dotyczące działalności 

kulturalnej; 

 potrafi dobrać źródła finansowania do określonych 

działań społeczno-kulturalnych; 

 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać narzędzia 

marketingowe i nowoczesne technologie w działalności 

kulturalnej i animacji kultury; 
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 umie samodzielnie zdobywać wiedzę, gromadzić 

doświadczenia zawodowe i rozwijać indywidualny 

warsztat pracy menedżera i animatora kultury; 

 uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym; 

 potrafi współpracować w grupie i przyjmować role 

adekwatne do sytuacji; 

 ma zdolność do współpracy i budowy relacji w pracy 

nad projektem; 

 jest otwarty na inicjatywy płynące ze środowiska; 

 potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać 

zadania; 

 jest świadomy odpowiedzialności za uczestników 

realizowanego przez siebie przedsięwzięcia; 

 jest świadomy znaczenia dziedzictwa kulturowego, 

edukacji kulturalnej i odpowiedzialności za społeczność, 

do której kieruje działania; 

 wykazuje dbałość o wysoką jakość swoich działań i 

przekazywane wartości; 

 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, rozwijania 

kompetencji społecznych i zawodowych: 

 jest otwarty na współpracę ze środowiskami twórczymi 

(zawodowymi i amatorskimi), wyspecjalizowanymi 

instytucjami, środowiskiem; 

 jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego 

środowiska; 

 ma przyswojoną postawę postępowania zgodnie z 

zasadami prawa i etyki zawodowej. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody dydaktyczne stosowane w realizacji praktyki przez 

studenta 

I. Analiza dokumentacyjna: 

zapoznanie się z dostępnymi materiałami źródłowymi 

odnoszącymi się do historii, a także rozwoju środowiska; 

analiza dokumentów podstawowych, jak: podstawy prawne, 

statut, regulamin organizacyjny, regulaminy rady 

programowej, inne; 

analiza dokumentacji programowej i sprawozdawczej 

stosowanych przez instytucje form animacyjnych.  

II. Nauka poprzez działanie: 

rozmowy (wywiady) z kierownictwem i pracownikami 

instytucji, osobami znaczącymi oraz uczestnikami; 

obserwacja uczestnicząca stałych zajęć i zdarzeń; 

hospitacja wybranych zajęć i zdarzeń; asystowanie w 

prowadzeniu, a jeżeli to możliwe, samodzielne prowadzenie 

wybranych zajęć; 

podejmowanie zadań i czynności charakterystycznych dla 

instytucji, w której odbywa się praktyka. 

Metody:  

obserwacja uczestnicząca; 

wywiady; 
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studiowanie dokumentów; 

analiza mediów lokalnych;  

aktywność własna studenta. 

Sposób przeprowadzenia praktyk: studenci poznają wybrane 

formy pracy instytucji i uczestniczą w ich realizacji. Oto 

przykłady: 

stałe zajęcia grupowe: edukacyjne, twórcze, rekreacyjne; 

kluby, zrzeszenia miłośników, animatorów-wolontariuszy, 

itp.;  

powtarzające się lub jednorazowe projekty, jak: konkursy, 

festiwale, przeglądy, spotkania, konferencje, wystawy, 

warsztaty, itp.; 

udział studenta w realizacji bieżących zadań instytucji, 

zgodnie z uzgodnionym przez jej kierownictwo przebiegiem 

praktyki; 

własny projekt studenta lub uczestnictwo w projekcie 

realizowanym przez instytucję. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Student opracowuje samodzielnie dwa z wymienionych 

niżej dokumentów:  

 propozycje do planu pracy instytucji; 

 plan pracy wybranej grupy zajęciowej; 

 projekt odnoszący się do wybranej dziedziny 

działalności instytucji; 

 dokumenty wymagane w konkursie na wybrane 

stanowisko pracy w instytucji. 

Student jest zobowiązany do przebywania w instytucji 

animacji społeczno-kulturalnej podczas każdego dnia 

praktyki w wymiarze uzgodnionym z opiekunem praktyki i 

kierownictwem instytucji oraz określonym przez program 

praktyk. 

Zajęcia grupowe lub wykonywane w ramach realizowanego 

przez studenta projektu są hospitowane przez opiekuna 

praktyk.  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 6. 

Warunki zaliczenia: 

1. Praktykant zobowiązany jest do przesłania na adres 

uczelni opiekunowi praktyki-nauczycielowi PWSZ 

pisemnego harmonogramu swoich zajęć do końca 

pierwszego tygodnia praktyki (wzór harmonogramu i 

adres uczelni znajduje się w gablocie przy sekretariacie 

IH). 

2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie 

programu praktyki i uzyskanie pozytywnej oceny 

praktyki w karcie oceny praktyki. 

3. Student zamieszcza w dzienniku praktyk szczegółową 

relację z wykonanych zadań wynikających z programu 

praktyk. Dziennik praktyk wraz z kartą oceny praktyki 

należy złożyć w ustalonym terminie. 

Po zakończeniu praktyki należy oddać w opisanej teczce do 

sekretariatu IH PWSZ: 
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 wypełniony dziennik praktyk;  

 kartę oceny praktyki;  

 teczkę dorobku z wytworzonymi przez siebie 

materiałami związanymi z praktyką (wzór opisu teczki 

znajduje się w gablocie przy sekretariacie IH). 

Nauczyciel akademicki na podstawie karty oceny praktyki, 

analizy konspektów i ewentualnej hospitacji ustala ocenę z 

praktyki i wpisuje ją do karty zaliczeń i indeksu. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Student: 

 poznaje otoczenie instytucji; 

 poznaje system planowania pracy instytucji (diagnoza 

organizacji); 

 poznaje organizację wewnętrzną instytucji (diagnoza 

zasobów organizacji); 

 przygotowuje swoją pracę z praktyk i bierze udział w 

bieżącej działalności instytucji; 

 hospituje wybrane stałe zajęcia grupowe i projekty; 

 prowadzi wybrane stałe zajęcia grupowe lub asystuje 

przy nich; 

 bierze udział w realizacji powtarzających się lub 

jednorazowych projektów; 

 student realizuje własny projekt. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Student bierze udział w: 

 zadaniach wynikających z bieżącej działalności 

instytucji; 

 przygotowaniu i realizacji wybranych projektów; 

 realizacji zadań zleconych przez kierownictwo instytucji. 

 

15 godzin – student poznaje otoczenie instytucji, a w 

szczególności: 

 obszar, zasięg działania instytucji; 

 charakter przestrzeni, między innymi (rodzaj zabudowy, 

komunikację publiczną, walory estetyczne i ekologiczne 

otoczenia, lokalizację instytucji ze względu na 

dostępność; 

 cechy demograficzne, społeczno-kulturowe i 

ekonomiczne zbiorowości obsługiwanej przez instytucję; 

 dziedzictwo kulturowe: zwyczaje, obyczaje, zabytki; 

 przejawy aktywności i samoorganizacji mieszkańców;  

 urządzenia i instytucje publiczne;  

 system kontaktowania się z otoczeniem: stosowane 

formy promocji, polityka informacyjna, reklama, 

bezpośredni kontakt z mieszkańcami, sprawdzanie 

odbioru proponowanych przez instytucje form 

animacyjnych, sposoby docierania do potencjalnych 

odbiorców, współpraca z mediami, kształtowanie 

wizerunku instytucji. 

 

15 godzin – student poznaje system planowania pracy 
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instytucji (diagnoza organizacji): 

 koncepcję planowania;  

 ofertę programową, jej zróżnicowanie w stosunku do 

wieku, kompetencji, oczekiwań odbiorców; 

 sposoby tworzenia programu;  

 udział mieszkańców, współpracujących instytucji, 

pracowników w projektowaniu pracy; 

 założone i realizowane cele (misja), funkcje, zadania; 

 atrakcyjność, elastyczność oferty, jej różnorodność 

tematyczną i formalną; 

 komplementarność i konkurencyjność oferty wobec 

propozycji innych instytucji; 

 współpracę z innymi instytucjami; 

 projekty realizowane poza siedzibą instytucji; 

 stopień wykorzystania własnego potencjału osobowego 

i materialnego, braki w wyposażeniu;  

 wizerunek (znak) instytucji w odbiorze społecznym. 

 

15 godzin – student poznaje organizację wewnętrzną 

instytucji (diagnoza zasobów organizacji): 

 podstawowe dokumenty (statut, regulamin wewnętrzny, 

inne regulacje); 

 strukturę organizacyjną; 

 funkcjonalność i adekwatność struktury organizacyjnej 

w stosunku do: misji instytucji, wewnętrznego obiegu 

informacji, stylu zarządzania, relacji, współpracy z 

otoczeniem, samorządności uczestników, polityki 

zatrudnienia i kształtowania stosunków pracy); 

 politykę kadrową;  

 sposoby pozyskiwania środków rzeczowych i 

finansowych;  

 administrowanie zasobami, efektywność wykorzystania 

potencjału instytucji i otoczenia. 

 

15 godzin – student przygotowuje, opracowuje: 

 propozycje do planu pracy instytucji; 

 plan pracy wybranej grupy zajęciowej; 

 projekt odnoszący się do wybranej dziedziny 

działalności instytucji; 

 dokumenty wymagane w konkursie na wybrane 

stanowisko pracy w instytucji. 

 

15 godzin – student hospituje wybrane stałe zajęcia 

grupowe, jak grupy edukacyjne, twórcze, rekreacyjne; 

zrzeszenia (kluby, stowarzyszenia) miłośników, 

animatorów-wolontariuszy itp. Opiekun omawia zajęcia, 

zwraca uwagę na stosowane metody i zasady.  

 

15 godzin – student hospituje powtarzające się lub 
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jednorazowe projekty, jak: konkursy, festiwale, przeglądy, 

spotkania, konferencje, wystawy, warsztaty, itp. Opiekun 

omawia hospitowane zdarzenia, zwraca uwagę na specyfikę 

sytuacji animacyjnej, stosowane formy i metody. 

.. 

90 godzin – student prowadzi wybrane stałe zajęcia 

grupowe, jak grupy edukacyjne, twórcze, rekreacyjne; 

zrzeszenia (kluby, stowarzyszenia) miłośników, 

animatorów-wolontariuszy itp. – lub asystuje przy nich. 

Prowadzący omawia zajęcia, odnosi się do metodycznej 

poprawności kreowanych przez studenta sytuacji.  

 

90 godzin – student bierze udział w realizacji 

powtarzających się lub jednorazowych projektów, jak: 

konkursy, festiwale, przeglądy, spotkania, konferencje, 

wystawy, warsztaty, itp. Opiekun wspólnie ze studentem 

analizuje realizowane projekty, odnosi się do metodycznej 

poprawności kreowanych przez studenta sytuacji.. 

 

90 godzin – student realizuje własny projekt. Opiekun 

wspólnie ze studentem analizuje wartość projektu i 

poprawność jego wykonania.  

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

zgodna z lekturami zaleconymi w ramach specjalności 

menedżer i animator kultury 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

obszar nauk humanistycznych 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

Bilans nakładu pracy studenta: 

- praktyka zawodowa w instytucjach kultury (wykonywanie 

zadań praktycznych w instytucjach praktyk, praca 

koncepcyjna) 

Ogółem: 16 ECTS 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

- konsultacje i przygotowanie dokumentacji praktyki. 

- hospitacje praktyki  

- zaliczanie praktyki  

Razem: 0 ECTS 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 

praktyka zawodowa 

Razem 16 ECTS 

 


