
S Y L AB U S  Z AJ Ę Ć / G R U PY  Z AJ Ę Ć  

Dane ogólne 
Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Tendencje we współczesnej kulturze 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 
specjalność do wyboru: 
menedżer i animator 
kultury 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 30 3 1 zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Barbara Bułdys, mgr Ewa Łączyńska-Widz, dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      
          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak (mile widziane zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami w szeroko pojętym obszarze sztuk wizualnych) 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
rozpoznaje i określa historyczne, społeczno-ekonomiczne i 
filozoficzne podstawy współczesnej kultury 

FP2_W05 
FP2_W10 

wypowiedź ustna 
praca pisemna 

2. 
gromadzi, wartościuje, selekcjonuje i scala wiedzę na temat 
współczesnej kultury przy wykorzystaniu technologii 
informatycznych 

FP2_U01 
wypowiedź ustna 
praca pisemna 

3. 
wymienia i identyfikuje główne tendencje we współczesnej 
kulturze 

FP2_U02 
wypowiedź ustna 
praca pisemna 

4 

wykazuje umiejętność przeżywania kultury oraz wrażliwość 
estetyczną i potrzebę obcowania z kulturą, podejmuje różne 
formy czynnego uczestnictwa w kulturze (wydarzenia 
artystyczne, konferencje naukowe) 

FP2_K04 
wypowiedź ustna 
praca pisemna 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

ćwiczenia praktyczne;  
spotkania z ekspertami w poszczególnych dziedzinach, artystami;  
prezentacje multimedialne,  
dyskusje,  
analiza i interpretacja tekstów kultury,  
w miarę możliwości wizyty w instytucjach kultury, udział w wydarzeniach kulturalnych, konferencjach naukowych  



Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

systematyczna ocena obejmująca: 
przygotowanie studentów do zajęć zgodnie z zaleceniem wykładowcy, 
udział studentów w zajęciach: praca w grupach, dyskusja, symulacje. 

Warunki zaliczenia 

Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach, odpowiedzi na pytania otwarte dotyczące tendencji we współczesnej kulturze, 
prezentacja pracy pisemnej dotyczącej wybranego zagadnienia z obszaru współczesnej kultury. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przedmiot poświęcony jest wybranym zagadnieniom z zakresu kultury współczesnej, w sposób szczegółowy omawia 
najważniejsze wątki i problemy obecne w kulturze końca XX i XXI wieku. 

Contents of the study programme (short version) 

The course is devoted to selected issues in the field of contemporary culture, and discusses in detail the most important topics 
and problems present in the culture of the end of the 20th and 21st centuries. 

Treści programowe (pełny opis) 

Przedmiot „Tendencje we współczesnej kulturze” omawia najważniejsze nurty w kulturze końca XX wieku i kultury aktualnej. 
Poszczególne tendencje zostaną przedstawione w układzie chronologicznym, ale i problemowym, co pozwoli nie tylko na 
faktograficzną prezentację problematyki kultury współczesnej, ale również zwróci uwagi na zagadnienia obecne i powracające 
w kolejnych dziesięcioleciach. Przedmiot zwróci uwagę na zmiany i strategie, zagadnienia dotyczące nie tylko teorii, ale i 
zachowań i rytuałów społecznych, wpływu nowych technologii na kulturę. Wybrana problematyka zostanie omówiona na 
podstawie wybranych prac z różnych dyscyplin: malarstwa, fotografii, sztuki wideo, instalacji, performance i sztuki interaktywnej 
– internetowej, architektury, mody, street artu, na przykładach kultury polskiej i powszechnej. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
Maciej Bernasiewicz, Jarema Drozdowicz, Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym, Kraków 2010. 
Bartłomiej Oleszek, Marzenna Wiśniewska (red.), Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów, Toruń  2015. 
Stefan Opara, Filozofia. Współczesne kierunki i problemy, Warszawa 2005. 
Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005 
Marcin Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002 
Grzegorz Dziamski, Sztuka u progu XXI wieku, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002 
Encyklopedia Kultury Polskiej XX w. Od awangardy do postmodernizmu, red. G. Dziamski, Warszawa 1996. 
Ryszard Kluszczyński, Sztuka interaktywna: Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010. 
Alicja Kępińska, Sztuka w kulturze płynności, Arsenał, Poznań 2003. 
 
Literatura uzupełniająca 
Marcin Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002. 
John Gage, Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Kraków  2008. 
Czasopisma poświęcone kulturze: Szum, Konsteksty. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (30 godz.) + 
konsultacje (2 godz.) + udział w wydarzeniach kulturalnych etc. (11 godz.) 

43 

Przygotowanie do ćwiczeń (np. udziału w dyskusji, symulacjach) 8 

Przygotowanie pracy pisemnej, wypowiedzi ustnej  17 

Indywidualna praca własna studenta, studiowanie literatury przedmiotu. 7 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (43 godz.) 1,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (73 godz.) 2,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 



W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L AB U S  Z AJ Ę Ć / G R U PY  Z AJ Ę Ć  

Dane ogólne 
Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Partnerstwo społeczne i budżety obywatelskie 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 
specjalność do wyboru: 
menedżer i animator 
kultury 

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 30 3 1 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Stanisław Dziedzic, dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      
          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
zna genezę, idee oraz podstawowe pojęcia związane z 
kategorią partnerstwa 

FP2_W02 
wypowiedź ustna 

dyskusja 

2. 
ma szczegółową wiedzę niezbędną do realizacji projektu 
lokalnego partnerstwa projektowego 

FP2_W09 
projekt lokalnego 

partnerstwa projektowego 

3. 

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 

FP2_U03 
projekt lokalnego 

partnerstwa projektowego  



4. 
jest otwarty na współpracę z otoczeniem; posiada zdolności 
mediatora, motywatora, moderatora 

FP2_K02 

projekt lokalnego 
partnerstwa projektowego 

wypowiedź ustna 
dyskusja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: elementy wykładu informacyjnego, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie.  
Metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, przypadku, projektów działania lokalnego, prezentacje studentów połączone z 
dyskusją. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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: 1) opis i analiza partnerów; 2) etapy organizowania partnerstwa. 

Warunki zaliczenia 

Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach. Opracowanie projektu lokalnego partnerstwa projektowego -pełna dokumentacja. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Istota i zadania partnerstwa społecznego i budżetu obywatelskiego a zadania instytucji kultury. 

Contents of the study programme (short version) 

The essence and tasks of social partnership and civic budget versus the tasks of cultural institutions. 

Treści programowe (pełny opis) 

Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym.   
Partnerstwo publiczno-społeczne jako podstawa rozwoju usług społecznych.  
Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego. Rola organizacji pozarządowych.  
Istota i zadania budżetu obywatelskiego w społeczeństwie obywatelskim. 
Prawne i organizacyjne ramy działania w ramach budżetu obywatelskiego. 
Teoretyczne i praktyczne ujęcie zasad współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. 
Finansowanie w ramach budżetu obywatelskiego. 
Znaczenie budżetów obywatelskich w rozwoju lokalnym.  
Budżet obywatelski jako narzędzie edukacyjne i kształtujące świadomość obywatelską. 
Budżety obywatelskie jako mechanizm współrządzenia. 
Budżety obywatelskie a zadania instytucji kultury. 
Znaczenie partnerstwa społecznego w działaniach animacyjnych. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Friske K.Z., Pawłowska K. (2011), Obywatelska partycypacja: migotanie idei, [w:] A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O 
uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.  
Kubicki P. (2013), Polskie ruchy miejskie in statu nascendi, [w:] A. Maszkowska,  K. Sztop-Rutkowska (red.), Partycypacja 
obywatelska − decyzje bliższe ludziom, Laboratorium Badań i Działań Społecznych SOCLAB, Białystok.  
O partycypacji: podsumowanie badań i analiz dotyczących partycypacji obywatelskiej w Polsce (2016), Pracownia Badań i 
Innowacji Społecznych Stocznia, Warszawa.  
Olech A. (2012), Modele partycypacji publicznej w Polsce, [w:] A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza 
partycypacji publicznej w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.  
Olech A., Sobiesiak-Penszko P. (2013), Partycypacja publiczna w Polsce. Analizy  i opinie, „Decydujmy razem”, Instytut 
Spraw Publicznych, Warszawa.  
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95  z późn. zm.  
 
https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny-1/ − Portal Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RP  
http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/ 
1/streszczenie_partycypacja_spoleczna.pdf − Pozyskanie nowych wskaźników dotyczących realizacji usług publicznych z 
zakresu partycypacji społecznej, streszczenie raportu  
http://refleksje.edu.pl/wp-content/uploads/2015/11/nr11_4.pdf 
Janicka R., Jędrowiak P., Budżet obywatelski – chęć zwiększenia partycypacji społecznej  w rozwoju miast czy narzędzie 
marketingu politycznego w rękach prezydentów i burmistrzów?  
http://www.cbos.pl/PL/home/home.php − Portal Fundacji Centrum Badań Opinii Społecznej  

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 



Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (30 godz.) + 
konsultacje (1 godz.)  

31 

Przygotowanie do ćwiczeń (np. udziału w dyskusji, wypowiedzi ustnej) 10 

Przygotowanie pełnej dokumentacji projektu lokalnego partnerstwa projektowego 25 

Indywidualna praca własna studenta, studiowanie literatury, zaznajomienie z tekstami ustaw i 
rozporządzeń 

9 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 godz.) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (71 godz.) 2,8 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L AB U S  Z AJ Ę Ć / G R U PY  Z AJ Ę Ć  

Dane ogólne 
Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Finansowanie projektów kultury 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 
specjalność do wyboru: 
menedżer i animator 
kultury 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 30 3 2 zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Marek Karpiński, dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      
         

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 



brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma szczegółową wiedzę niezbędną do realizacji projektu 
wniosku dotacyjnego 

FP2_W09 projekt wniosku dotacyjnego 

2. 
zna ogólne zasady finansowania działalności kulturalnej w 
Polsce oraz programy dotacyjne instytucji europejskich, 
państwowych i samorządowych, programy fundacji i inne 

FP2_W11 
wypowiedź ustna 

dyskusja 

3. 
potrafi sformułować cele projektu wniosku dotacyjnego i dobrać 
właściwe sposoby jego realizacji 

FP2_U03 
projekt wniosku dotacyjnego 
analiza regulaminu naboru 

wniosków dotacyjnych 

4. 
ma pogłębione umiejętności w zakresie planowania, realizacji, 
zarządzania i ewaluacji dofinansowanego projektu 

FP2_U05 
projekt wniosku dotacyjnego 
analiza regulaminu naboru 

wniosków dotacyjnych 

5. 
umie wyszukiwać informacje na temat możliwości pozyskiwania 
środków na działalność instytucji kultury 

FP2_U07 
wypowiedź ustna 

projekt wniosku dotacyjnego 

6. 
potrafi przeanalizować regulamin, ocenić kwalifikowalność 
organizacji, zaplanować zespół projektowy i przygotować się do 
napisania wniosku dotacyjnego 

FP2_U08 
analiza regulaminów naboru 

wniosków dotacyjnych 

7. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 
wypowiedź ustna 

projekt wniosku dotacyjnego 

8. 
jest otwarty na współpracę z otoczeniem i jest gotów do 
wykorzystania opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 

FP2_K01 projekt wniosku dotacyjnego 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: elementy wykładu informacyjnego, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie.  
Metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, przypadku, projektów wniosku dotacyjnego, prezentacje studentów połączone z 
dyskusją.  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Systematyczna ocena: 
przygotowania studentów do ćwiczeń zgodnie z zaleceniem prowadzącego;  
aktywny udział studentów w zajęciach: dyskusje, praca w grupach, prezentacje cząstkowe i końcowe projektów wniosków 
dotacyjnych. 
Opracowania studentów podlegające ocenie: 
a) analiza regulaminu naboru wniosków dotacyjnych, 
b) opracowanie wniosku dotacyjnego. 

Warunki zaliczenia 

bieżąca ocena aktywności studenta podczas zajęć;; opracowanie i przedstawienie na piśmie projektu wniosku dotacyjnego 
projektu kulturalnego. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Znajomość sposobów i zasad pozyskiwania finansowania projektów kulturalnych oraz analiza regulaminów naborów 
wniosków i pisania wniosków dotacyjnych.  

Contents of the study programme (short version) 

Knowledge of the ways and principles of obtaining financing for cultural projects and analysis of regulations for the calls for 
proposals and writing grant applications. 

Treści programowe (pełny opis) 

Rola programów finasowania projektów kulturalnych w  modelu finasowania kultury w Polsce.  
Projekt kulturalny: od idei do dofinansowania. Analiza procesu a podstawie programów MKiDN – od analizy regulaminu, 
przez założenia kosztorysu, ocenę ryzyka, redakcję wniosku dotacyjnego, otrzymane dofinansowanie po aktualizację 
wniosku i rozliczenie projektu. 
Budowanie zespołów projektowych, planowanie pracy. 
Zasady budowania kosztorysu projektu z uwzględnieniem klasyfikacji kosztów kwalifikowanych, proporcji wkładu własnego, 
dofinansowania i przychodów. 
Montaże finansowe w planowanych projektach. 
Aktualizacja budżetu projektu - możliwości modyfikowania kosztorysu. 
Zasady rozliczania projektu z grantodawcą. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 



Literatura podstawowa 
Barański Robert, Finansowanie działalności kulturalnej, Wyd C.H. Beck, 2016. 
Literatura uzupełniająca 
Nocoń A. Źródła finansowania jednostek kultury.pdf, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-
5ceb75c2-7794-496c-9510-a277be08c292/c/01.pdf  (dostęp: luty 2018). 
Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców przez platformy 
crowdfundingowe_BQOsXkZ.pdf, http://www.nck.pl/badania/raporty/raport-model-finansowania-kultury-w-polsce-oraz-
wspierania-tworcow-poprzez-platformy- (dostęp: luty 2018). 
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018, http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-
mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018.php (dostęp: luty 2018). 
Fundusze na kulturę, http://rcak.pl/fundusze-na-kulture/ (dostęp: luty 2018). 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (30 godz.) + 
konsultacje (1 godz.)  

31 

Przygotowanie do ćwiczeń (np. udziału w dyskusji, wypowiedzi ustnej) 10 

Przygotowanie pełnej dokumentacji projektu lokalnego partnerstwa projektowego 25 

Indywidualna praca własna studenta, wyszukiwanie informacji na temat możliwości pozyskiwania 
środków na działalność instytucji kultury 

9 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (31 godz.) 1,2 

Zajęcia o charakterze praktycznym (71 godz.) 2,8 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L AB U S  Z AJ Ę Ć / G R U PY  Z AJ Ę Ć  

Dane ogólne 
Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Formy komunikacji społecznej, nowe media i public relations 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 
specjalność do wyboru: 
menedżer i animator 
kultury 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 30 3 1 zaliczenie z oceną 

Koordynator ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJP2 i PWSZ; dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ 

Prowadzący ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJP2 i PWSZ 



Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      
          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
wykazuje się znajomością właściwości języka komunikacji 
społecznej, w tym współczesnej komunikacji medialnej   

FP2_W01 
kolokwium ustne 

zadania praktyczne 

2. 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i prawa autorskiego, i poszukuje 
rozwiązań zgodnych z przepisami prawa oraz dobrymi 
praktykami stosowanymi w środowisku zawodowym i 
społecznym 

FP2_W12 
projekt w zakresie nowych 
mediów i public relations 

3. 
właściwie stosuje przepisy prawa odnoszące się do wybranej 
sfery działalności 

FP2_U06 
projekt w zakresie nowych 
mediów i public relations 

4. 

potrafi sprawnie porozumiewać się w różnorodnych sytuacjach 
komunikacyjnych z wykorzystaniem wybranych technik 
komunikacyjnych, argumentować, formułować wnioski oraz 
tworzyć syntetyczne podsumowania 

FP2_U11 
projekt w zakresie nowych 
mediów i public relations 

5. 

ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 
wypowiedzi pisemnych i ustnych reprezentujących różne gatunki 
i style tekstu i dostosowanych do różnych sytuacji 
komunikacyjnych oraz potrafi wykorzystać dostępne media do 
popularyzowania wiedzy o wytworach kultury i jej instytucjach 

FP2_U12 
projekt w zakresie nowych 
mediów i public relations 

6. 
potrafi kierować pracą zespołową, pełniąc wiodącą rolę w 
zespole 

FP2_U14 
projekt w zakresie nowych 
mediów i public relations 

7. 
dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 
zawodowych, 

FP2_K03 
projekt w zakresie nowych 
mediów i public relations 

dyskusja 

8. 
uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego i potrafi 
oceniać je z perspektywy wartości 

FP2_K04 
projekt w zakresie nowych 
mediów i public relations 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

zadania praktyczne w zakresie nowych form komunikowania medialnego i wizerunkowego; 
konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach przez prowadzącego; 
prezentacja i dyskusja wokół tworzonych przez studentów projektów komunikowania wizerunkowego; 
zadania praktyczne w zakresie nowych mediów i social media. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ocena ciągła obejmuje: 
wykonywanie zadań praktycznych w ramach ćwiczeń, 
pracę zespołową i umiejętności współpracy, 
ocenę projektów w zakresie nowych mediów i public relations, 
zaangażowanie w pracę zespołu ćwiczeniowego,  
obecność na ćwiczeniach. 
Kryteria oceny: 
jakość wykonywania zadań, 
zdolności twórcze i jakość pracy koncepcyjnej 
zdolność i poziom współpracy i pracy zespołowej, 
efekty kompetencji technicznych w nowych mediach i komunikowaniu wizerunkowym, oceniane na podstawie ustnego 
kolokwium, konsultacji i dyskusji, 
wykazanie się zawansowaną umiejętnością i kompetencją w zakresie projektów internetowego public relations. 

Warunki zaliczenia 



Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach; wykonanie w trakcie semestru projektów w zakresie form komunikowania społecznego 
w nowych mediach i public relations. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nowych form komunikowania społecznego ze 
szczególnym uwzględnieniem nowych mediów i form komunikowania public relations. Ćwiczenia obejmują trzy moduły 
kształcenia: nowe formy komunikowania społecznego, nowe media, szczególnie media społecznościowe oraz komunikowanie 
public relations. 

Contents of the study programme (short version) 

The aim of the course is to acquire knowledge, skills and competences in the field of new forms of social communication with 
a special focus on new media and forms of public relations communication. Exercises include three education modules: new 
forms of social communication, new media, especially social media and public relations communication. 

Treści programowe (pełny opis) 

Komunikowanie informacyjne i perswazyjne. 
Formy komunikowania społecznego w przestrzeni kultury. 
Nowe media cyfrowe; masowość a nowe media; nowe media – zagrożenie dla starych? 
Nowe formy komunikowania w Internecie Rodzaje mediów społecznościowych, proces powstania i przemiany. 
Obraz w mediach społecznościowych. 
Tekst w mediach społecznościowych. 
Serwisy video w mediach społecznościowych. 
Zarządzanie kampanią w mediach społecznościowych. 
Nowe komunikaty – mem, post, film społeczny. 
Kryteria postowania. 
Tworzenie wizerunku.  
Aplikacje powiązane – Instagram, Snapchat i ich wykorzystanie w kulturze i biznesie. 
Skuteczna komunikacja kultury w mediach społecznościowych – kryteria, zasady, odbiorca. 
Komunikowanie w mediach społecznościowych – projekt praktyczny. 
Język i metody perswazji promocyjno-wizerunkowej. 
Rodzaje i charakterystyka wydarzeń promocyjnych. Metody promocji poprzez imprezy. Udział mediów w wydarzeniach 
promocyjnych. 
Obszary działań public relations w Internecie.  
Podstawowe narzędzia e-public relations.  
Aktualne trendy w obszarze e-PR. 
Zarządzania komunikatami public relations za pomocą narzędzi pozycjonowania SEO (Search Engine Optimization); mailing 
i marketing wirusowy. 
Public relations w serwisach społecznościowych. 
E- public relations w internal relations (firma – pracownicy). 
E- public relations w media relations (firma – media). 
E- public relations w clients/customers relations (firma – klient/konsument). 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Bauer Z., Chudziński E. [red.], Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. 2, Kraków 2000.  
Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Kraków 2006.  
Bauer Z., Chudziński E. [red.], Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.  
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa–Kraków 2000.  
Media w badaniach, Wydawnictwo Press, Poznań 2003.  
Nurczyńska-Fidelska E. [red.], W świecie mediów, Kraków 2001. Pisarek W., O mediach i języku, Universitas.  
Leathers D. G., Komunikacja niewerbalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.  
Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Universitas, Kraków 2000.  
McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.  
Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Pokorna-Ignatowicz K., Źródła informacji dla dziennikarza, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne 2007. 
Gregory A., Skuteczne techniki PR, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005. 
Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 
Piercy N., Marketing Strategiczna reorientacja firmy, Wydawnictwo Felberg, 2003.  
Pringle H., Zarządzanie marka. Jak wypromować rozpoznawalna markę, Rebis, Poznan 2006.  
Urbanek G., Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002.. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (30 godz.) + 
konsultacje (2 godz.)  

32 

Przygotowanie do ćwiczeń  9 

Przygotowanie projektu w zakresie nowych mediów i public relations 25 



Indywidualna praca własna studenta, studiowanie literatury 9 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 godz.) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (73 godz.) 2,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L AB U S  Z AJ Ę Ć / G R U PY  Z AJ Ę Ć  

Dane ogólne 
Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Lokalny produkt kulturowy. Turystyka kulturowa 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 
specjalność do wyboru: 
menedżer i animator 
kultury 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 15 2 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Marcin Pałach, dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      
         

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 



1. 

zna podstawowe pojęcia z zakresu: dziedzictwa kulturowego, 
kapitału kulturowego i społecznego; produktu kulturowego, 
turystyki kulturowej, strategii rozwoju lokalnego, promocji 
środowiska lokalnego 

FP2_W03 
FP2_W05 

wypowiedź ustna 
dyskusja 

2. 

ma szczegółową wiedzę niezbędną do opracowania programu 
promocji i wprowadzenia na rynek lokalnego produktu 
kulturowego oraz realizacji projektu wdrożenia lokalnego 
produktu kulturowego i wprowadzenia do oferty turystyki 
kulturowej   

FP2_W09 
projekt trasy turystyki 

kulturowej  

3. 
ma podstawową wiedzę dotyczącą procesu przekształcania 
dóbr kultury w produkty kulturowe 

FP2_W11 
projekt trasy turystyki 

kulturowej 

4. 

potrafi opracować inwentaryzacje dziedzictwa kulturowego i 
zasobów kultury współczesnej środowiska lokalnego; rozpoznać 
i ocenić kapitał kulturowy środowiska lokalnego ze względu na 
możliwości tworzenia produktu kulturowego; sklasyfikować 
lokalne produktu kulturowe oraz przekształcić walory kulturowe 
środowiska w lokalny /regionalny/ produkt kulturowy  

FP2_U03 

projekt trasy turystyki 
kulturowej 

wypowiedź ustna 
dyskusja 

5. 
wykorzystuje w oryginalnej pracy własnej cudzy dorobek 
naukowy, artystyczny i twórczy zgodnie z przepisami prawa i 
zasadami etycznymi 

FP2_U09 
projekt trasy turystyki 

kulturowej 

6. 
potrafi kierować pracą zespołową, pełniąc wiodącą rolę w 
zespole 

FP2_U14 
projekt trasy turystyki 

kulturowej 

7. 
jest nastawiony na sukces realizowanego projektu i posiada 
przekonanie o wpływie walorów kultury lokalnej na rozwój 
środowiska; 

FP2_K02 
projekt trasy turystyki 

kulturowej 

8. 
dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 
zawodowych 

FP2_K03 
projekt trasy turystyki 

kulturowej 

9. 
jest odpowiedzialny za ochronę wartości lokalnych i  otwarty na 
współpracę z otoczeniem 

FP2_K04 

projekt trasy turystyki 
kulturowej  

wypowiedź ustna 
dyskusja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

dyskusja dydaktyczna;  
analiza przypadków (case study),  
interpretacja bieżącej sytuacji na rynku usług turystyki kulturalnej i rekreacyjnej,  
projekt. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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 oraz komentarzy merytorycznych. 

Warunki zaliczenia 

Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach. Opracowanie projektu trasy turystyki kulturowej wraz z komentarzami 
merytorycznymi.. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Relacje między kulturą a turystyką 
Rola kultury w promocji miejsca 
Miejsce wydarzenia kulturalnego w turystycznym rozwoju miejsc 
Projektowanie lokalnego produktu kulturowego. 
Rola informacji turystycznej w zarządzaniu i promocji lokalnego produktu kulturowego  

Contents of the study programme (short version) 

Relations between culture and tourism. 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Relacje między kulturą a turystyką: 
Produkt kulturowy – definicje i typologie. 
Miejsce kultury w turystyce.  
Profil turysty kulturowego. 
2. Rola kultury w promocji miejsca 
Rola kultury w modelu heksagonalnym. 
Przykłady europejskich działań budujących markę w oparciu o kulturę. 
Wydarzenie kulturalne a turystyczna promocja miejsca. 
3. Miejsce wydarzenia kulturalnego w turystycznym rozwoju miejsc: 
Charakterystyka obszarów modelowych.  
Atrakcyjność turystyczna zasobów kulturowych na obszarach modelowych. 
5. Projektowanie lokalnego produktu kulturowego. 



6. Rola informacji turystycznej w zarządzaniu i promocji lokalnego produktu kulturowego.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Stasiaka, Kultura i turystyka razem ale jak? Łódź 2009. 
Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Stasiaka, Kultura i turystyka razem czy oddzielnie? Łódź 2008.  
Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa, 
www.turystykakulturowa.org nr 1/2017  
 
Literatura uzupełniająca 
Promocja i informacja w turystyce, Kruczek Zygmunt, Walas Bartłomiej, Kraków 2010 
Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Kornak Aleksander Stefan, Rapacz Andrzej, Wrocław 2001. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (15 godz.) + 
konsultacje (2 godz.)  

17 

Przygotowanie do ćwiczeń (np. udziału w dyskusji, wypowiedzi ustnej) 5 

Przygotowanie trasy turystyki kulturowej oraz komentarzy merytorycznych. 20 

Indywidualna praca własna studenta, studiowanie literatury, zaznajomienie z tekstami ustaw i 
rozporządzeń 

8 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (17 godz.) 0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (48 godz.) 1,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L AB U S  Z AJ Ę Ć / G R U PY  Z AJ Ę Ć  

Dane ogólne 
Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Organizacje III sektora 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 
specjalność do wyboru: 
menedżer i animator 
kultury 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 15 2 3 zaliczenie z oceną 

Koordynator mgr Agnieszka Poliwka-Jeż, dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ 



Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      
          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 

zna słabe i mocne strony oraz korzyści prowadzenia działalności 
społecznej, motywację do jej zakładania; formy, w jakich można 
prowadzić działalność społeczną; zna formalne aspekty 
prowadzenia organizacji pozarządowej i źródła finansowania 
działalności organizacji pozarządowej 

FP2_W11 
wypowiedź ustna 

dyskusja 

2. 
ma szczegółową wiedzę niezbędną do analizy pomysłu na 
działania społeczne, 

FP2_W09 
wypowiedź ustna 

dyskusja 
symulacja 

3. 
potrafi formułować i zanalizować pomysły na działania 
społeczne 

FP2_U03 
pomysł na działania 

społeczne 

3. 

ma umiejętności organizacyjne umożliwiające planowanie i 
realizację oraz porównanie różnych form prowadzenia 
działalności społecznej i potrafi scharakteryzować działalność 
nieodpłatną, odpłatną 

FP2_U05 
wypowiedź ustna 

dyskusja 

4. 
potrafi kierować pracą zespołową, pełniąc wiodącą rolę w 
zespole 

FP2_U14 
pomysł na działania 

społeczne 

5. 
dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 
zawodowych 

FP2_K03 
pomysł na działania 

społeczne 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

metody podające: opis, objaśnienie lub wyjaśnienie; 
metody problemowe: wykład problemowy, analiza przypadków;  
metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna, symulacja. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Systematyczna ocena: 
przygotowania studentów do zajęć zgodnie z zaleceniem wykładowcy;  
udziału studentów w zajęciach: praca w grupach, dyskusja, symulacje.  

Warunki zaliczenia 

Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach. Analiza wybranego przez studenta pomysłu na działania społeczne. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Formy prowadzenia działalności społecznej, formalne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowej, źródła finansowania 
działalności organizacji pozarządowej 

Contents of the study programme (short version) 

Forms of conducting social activity, formal aspects of running a non-governmental organization, sources of financing the 
activities of a non-governmental organization. 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Analiza potencjału środowiska pod kątem zawiązania grupy inicjatywnej: 
a) analiza pomysłów na działania społeczne, 
b) w jakich formach można prowadzić działalność społeczną, porównanie form prowadzenia działalności społecznej, 
c) słabe i mocne strony oraz korzyści prowadzenia działalności społecznej, motywacja do jej zakładania, 



d) formułowanie celów i ich sposobów realizacji, 
e) formułowanie misji.  
 2.  Formalne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowej: 
a) wypracowanie statutu, nazwa, siedziba rejestracja w KRS, 
b) dopełnienie obowiązkowych procedur w funkcjonowaniu organizacji, 
c) organy statutowe i ich hierarchia, 
d) charakterystyka działalności nieodpłatnej, odpłatnej, 
e) status OPP. 
 3. Organizacja pozarządowa 
a) pozyskiwanie środków na działalność (darowizny, kwesty, zbiórki). 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Portal dla NGO www.ngo.pl 
 
Seria Warto Wiedzieć Więcej (3w*): 
Jak założyć stowarzyszenie i napisać jego statut 
Jak założyć fundację i napisać jej statut 
Organizacje pożytku publicznego. Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola 
 
Ustawa o działalności pożytku publicznego. Komentarz; Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (15 godz.) + 
konsultacje (2 godz.)  

17 

Przygotowanie do ćwiczeń (np. udziału w dyskusji, wypowiedzi ustnej, symulacji) 5 

Wybór i analiza pomysłu na działania społeczne. 20 

Indywidualna praca własna studenta, studiowanie literatury 8 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (17 godz.) 0,7 

Zajęcia o charakterze praktycznym (48 godz.) 1,9 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L AB U S  Z AJ Ę Ć / G R U PY  Z AJ Ę Ć  

Dane ogólne 
Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Zarządzanie instytucjami kultury 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 
Specjalność do wyboru: 
menedżer i animator 
kultury 

Rok studiów 2 Semestr 3 



Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ćwiczenia praktyczne 30 4 3 zaliczenie z oceną / egzamin 

Koordynator mgr Agnieszka Kawa, dr hab. Małgorzata Pachowicz, prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      
  

         

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1. 
ma szczegółową wiedzę o planowaniu i realizowaniu 
strategicznym działań instytucjonalnych czy projektów 
kulturalnych 

FP2_W09 
egzamin 

 

2. 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o zasadach tworzenia i 
organizowania instytucji kultury, o regulacjach formalno-
prawnych instytucji kultury oraz o uczestnikach działań 
kulturalnych, edukacyjnych i medialnych oraz metodach 
diagnozowania i ewaluacji ich potrzeb 

FP2_W11 egzamin 

3. 

ma podstawowe umiejętności organizacyjne umożliwiające 
planowanie i realizację zadań, promocję i marketing w 
wybranym podmiocie organizującym działania kulturalne i z 
obszaru ochrony dziedzictwa narodowego 

FP2_U05 
miniprojekt 

kazusy 

4. 
umie wyszukiwać informacje na temat zarządzania instytucjami 
kultury, podmiotami sektora niepublicznego 

FP2_U07 
wypowiedź ustna 

miniprojekt 

5. 
potrafi odpowiednio określić priorytety i zadania służące 
realizacji zamierzonych celów 

FP2_U08 miniprojekt 

6. 
ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w 
instytucjach kultury 

FP2_U10 wypowiedź ustna 

7. 
potrafi kierować pracą zespołową, pełniąc wiodącą rolę w 
zespole 

FP2_U14 miniprojekt 

8. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 
wypowiedź ustna 

miniprojekt 

9. 
jest otwarty na współpracę z otoczeniem i jest gotów do 
wykorzystania opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 

FP2_K01 miniprojekt 

10. 
ma świadomość odpowiedzialności w zarządzaniu instytucjami 
kultury oraz świadomość dobrych praktyk  stosowanych w 
sferze zarządzania działalnością kulturalną 

FP2_K02 miniprojekt 

11. 
dostrzega etyczny wymiar swoich działań, w tym działań 
zawodowych, 

FP2_K03 
miniprojekt 
dyskusja 

12. 
uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego i potrafi 
oceniać je z perspektywy wartości 

FP2_K04 miniprojekt 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

dyskusja dydaktyczna,  
metoda sytuacyjna związana ze spotkaniami z przedstawicielami publicznych i niepublicznych instytucji kultury,  
rozwiązywanie kazusów, 
elementy wykładu (w celu omówienia zagadnień będących następnie przedmiotem ćwiczeń), 



miniprojekty. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Systematyczne ocenianie w trakcie ćwiczeń udziału w dyskusjach na zadany temat, formułowania własnego stanowiska na 
temat zarządzania instytucjami kultury,  
opracowanie miniprojektu dot. zarządzania instytucją kultury. 
Egzamin ustny lub test pisemny (sprawdzający znajomość literatury przedmiotu, wykazanie się umiejętnościami zarządzania 
instytucjami kultury). 

Warunki zaliczenia 

Bieżąca ocena aktywności studenta podczas ćwiczeń; pozytywne zaliczanie zadań cząstkowych, 
Egzamin ustny lub pisemny obejmujący odpowiedzi na pytania z zakresu zarządzania instytucjami kultury. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Organizowanie i prowadzenie instytucji kultury; podstawy zarządzania zespołami ludzkimi i procedurami wewnętrznymi;  
marketing i zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego oraz państwa, a także organizacji pozarządowych 
statutowo zajmujących się działalności kulturalną. 

Contents of the study programme (short version) 

Organization and running of cultural institutions; basics of managing human teams and internal procedures; marketing and risk 
management in local government units and the state as well as non-governmental organizations statutorily involved in cultural 
activities. 

Treści programowe (pełny opis) 

Podstawowe modele zarządzania kulturą w krajach europejskich. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie 
instytucji kultury i życia kulturalnego w Polsce. 
Prowadzenie działalności kulturalnej w praktyce w oparciu o regulacje prawne. 
Odpowiedzialność za zobowiązania kierownictwa instytucji. 
Wewnętrzne regulacje instytucji (statuty, uchwały, zarządzenia, regulaminy, postanowienia). 
Marketing oraz reklama, orientacja i strategia marketingowa (pojęcia produktu, miejsca, ceny, promocji). 
Zarządzanie ryzykiem oraz projektami. 
Tworzenie planów strategicznych rozwoju i promocji instytucji. 
Zasady budowania planu merytoryczno-finansowego, strategie, analizy. 
Zarządzanie zespołami ludzkimi (konflikty i negocjacje). 
Pracodawca i jego oczekiwania a kompetencje pracownika, rozmowy konkursowe, kwalifikacyjne o pracę. 
Współpraca i sieciowanie instytucji kultury, partnerstwa oraz porozumienia. 
Prezentacja dobrych praktyk w różnorodnych instytucjach kultury Tarnowa i Krakowa. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa 
Purchla J. [red.], Zarządzanie kulturą, Kraków 1994. 
Śliwa M. [red.], Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, MIK, 2011 r. 
Orzechowski E.,  Dziś nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem”. O zarządzaniu kulturą i szkolnictwem wyższym, 
Wydawnictwo Attyka, Kraków 2009 r. 

 
Literatura uzupełniająca 
Smoleń M., Przemysł kultury, Kraków 2002 r. 
Jedlewska B. i Skrzypczak B., Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania, CEiIK, 2009 r.  
Dragicevic-Sesic M., Stojkovic B., Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011 r. 

 
Strony internetowe  
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,16, 
http://www.proto.pl/ 
http://marketing-news.pl/ 
http://www.rozwojwidowni.pl/ 
http://www.obserwatoriumkultury.pl/ 
http://kulturasieliczy.pl/ 
http://obywatelekultury.pl/ 
 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – ćwiczenia praktyczne (30 godz.) + 
konsultacje, konsultacje online (2 godz.) +  

32 

Przygotowanie do ćwiczeń i egzaminu 15 



Przygotowanie miniprojektu dot. zarządzania instytucją kultury 35 

Indywidualna praca własna studenta, wyszukiwanie informacji na temat zarządzania instytucjami 
kultury, podmiotami sektora niepublicznego 

18 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (32 godz.) 1,3 

Zajęcia o charakterze praktycznym (96 godz.) 3,8 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć 
 
 
 

S Y L AB U S  Z AJ Ę Ć / G R U PY  Z AJ Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Zakład Filologii Polskiej 

Kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia II stopnia 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Praktyka zawodowa  

Course / group of courses Professional Training 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 14 Rodzaj zajęć1 
specjalność do wyboru: 
menedżer i animator 
kultury 

Rok studiów 2 Semestr 3,4 

Forma prowadzenia zajęć2 
Liczba 
godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

praktyka zawodowa  60 4 3 zaliczenie z oceną 

praktyka zawodowa 150 10 4 zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Krystyna Choińska, dr hab. Małgorzata Pachowicz., prof. PWSZ 

Prowadzący  

Język wykładowy polski oraz angielski lub niemiecki lub francuski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 
ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 
ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 
– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      
          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

brak 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 



1. 
ma szczegółową wiedzę przedmiotową, metodologiczną i 
metodyczną niezbędną do wykonania zadań w warunkach 
wybranej sfery działalności kulturalnej 

FP2_W09 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

2.  
ma pogłębioną wiedzę o kulturze instytucji związanych z 
wybraną sferą działalności kulturalnej oraz ich wytworach 
materialnych i niematerialnych 

FP2_W10 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

3. 

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o celach, organizacji i 
funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą 
działalności kulturalnej oraz o właściwej im metodyce 
wykonywania zadań, normach, procedurach, wzorcowych 
zachowaniach oraz dobrych praktykach 

FP2_W11 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

4. 

potrafi wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne 
materiały i informacje potrzebne do realizacji zadań w 
instytucjach związanych ze sferą działalności kulturalnej, z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii  

FP2_U01 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

5. 
w porozumieniu z opiekunem praktyk planuje i realizuje 
oryginalne projekty związane ze sferą działalności kulturalnej 

FP2_U05 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

6. 
właściwie stosuje przepisy prawa odnoszące się do wybranej 
sfery działalności kulturalnej 

FP2_U06 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

7. 
wyszukuje informacje na temat możliwości pozyskania środków 
na działalność w wybranej sferze działalności kulturalnej 

FP2_U07 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

8. 
potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, 
dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów 
dotyczących sfery działalności kulturalnej 

FP2_U08 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

9. 
ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w 
instytucjach kultury 

FP2_U10 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

10. 
potrafi porozumiewać się z różnymi kręgami odbiorców w 
różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych 

FP2_U11 
FP2_U13 

zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

11. 
ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnorodnych 
wypowiedzi pisemnych i ustnych dostosowanych do danej 
sytuacji komunikacyjnej 

FP2_U12 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

12. 
posiada podstawowe umiejętności organizacyjne, potrafi 
dobierać strategie realizowania działań praktycznych 
związanych z działalnością instytucji kultury 

FP2_U14 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

13. 
rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych (uczenia się) przez całe życie 

FP2_U15 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

14. 

jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz skorzystania 
z pomocy nauczyciela akademickiego-opiekuna praktyki lub 
opiekuna praktyki z instytucji, w której realizowana jest praktyka  
w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu  

FP2_K01 
zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

15. 
stara się identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu, rozwija umiejętność krytycznego 
myślenia i rozwiązywania problemów 

FP2_K02 
FP2_K03 

zadania praktyczne 
praca koncepcyjna 

16. uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego FP2_K04 zadania praktyczne 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Praktyka w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, firmach o profilu kulturalnym, instytucjach administracji 
publicznej, w działach socjalnych czy  CSR firm, w redakcjach mediów, w innych instytucjach i placówkach, w których 
prowadzona jest działalność kulturalna i istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną. 
 
Metody: 
- 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. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

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 praktyki zrealizowanej w instytucji, 
sprawozdanie z realizowanych przez studenta zdarzeń kulturalnych, 
recenzja wybranego zdarzenia kulturalnego w czasie odbywania praktyki. 

Warunki zaliczenia 



Zrealizowanie przez studenta wymaganej liczby godzin praktyki według programu praktyki: w 3 semestrze – 60 godz., w 4 
semestrze 150 godz.   
Przekazanie przez studenta opiekunowi praktyki z PWSZ: 
1) w pierwszym tygodnia praktyki – harmonogramu zajęć zaopiniowanego przez opiekuna praktyki, 
2) po zrealizowaniu praktyki, w wyznaczonym terminie:  
a) dziennika praktyki wypełnionego przez studenta, 
b) karty oceny praktyki wypełnionej przez opiekuna praktyki z instytucji, w której student realizował praktykę,  
c) teczki dorobku studenta z wytworzonymi przez niego materiałami związanymi z praktyką. 
Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny od opiekuna praktyki z danej instytucji oraz 
od opiekuna praktyki z ramienia PWSZ. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Praktyczne przygotowanie studentów do pracy zawodowej, w której wymagana jest umiejętność reagowania na zmiany w 
kulturze, planowania, organizowania, zarządzania działalnością kulturalną. 

Contents of the study programme (short version) 

Practical preparation of students for professional work, in which the ability to respond to changes in culture, planning, 
organizing and managing cultural activities is required. 

Treści programowe (pełny opis) 

Współpraca instytucji z lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi 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 menedżera i animatora kultury 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 menedżera i animatora kultury: 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. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Materiały umożliwiające lepsze poznanie i realizowanie programu praktyk w konkretnych instytucjach. 
Literatura podstawowa i uzupełniająca do poszczególnych przedmiotów w ramach specjalności. 

Dane jakościowe 
Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki humanistyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: praktyka zawodowa – 210 godz. Bezpośredni kontakt z 
nauczycielem akademickim-opiekunem praktyki: konsultacje, konsultacje on-line, zebrania dot. 
organizacji i realizacji praktyki, zaliczenie praktyki – 10 godz. Bezpośredni kontakt z nauczycielem 
akademickim-opiekunem praktyki z zakresu specjalności: konsultacje merytoryczne (w tym 
konsultacje on-line) – 50 godz. 

270 

Opracowanie różnorodnych materiałów związanych z realizowanymi zadaniami podczas praktyki 
w danej instytucji 

80 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 350 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (270 godz.) 10,8 

Zajęcia o charakterze praktycznym (350 godz.) 14,0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 


