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Załącznik 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia  

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Gatunki nowych mediów 

Nazwa w języku angielskim:   New media genres 

Język wykładowy:   Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska  

Jednostka realizująca:   Instytut Polonistyki i Neofilologii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   II 

Rok studiów:  2 

Semestr:   czwarty 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Artur Jacek Jędrzejewicz 

 
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

 dr Artur Jacek Jędrzejewicz 

Założenia i cele przedmiotu: 
 Celem kursu jest zapoznanie studentów z wie-
dzą na temat gatunków nowych mediów oraz 
umiejętność ich tworzenia. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
specjalnościo-

wego WIEDZA 

W_01 Zna typologię gatunków w kontekście wiedzy o mediach i środkach komunikacji. WS_08 

W_02 
Student ma pogłębioną wiedzę na temat pracy nad gatunkami jakie wykreowały 
nowe media cyfrowe. 

WS_03 

W_03 Ma pogłębioną wiedzę na temat gatunków i ich roli kulturowej. WS_05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Student potrafi łączyć wiedzę z zakresu wiedzy o mediach i środkach komunikacji 
społecznej oraz w praktyce dokonywać rozpoznania przynależności genologicznej 
różnych tekstów, a także dokonywać ich interpretacji. US_02 

U_02 
Student - w oparciu o środki techniczne - potrafi przygotować wybrane teksty kul-
tury z obszaru nowych mediów.  

US_05 

U_03 
Student umie analizować i tworzyć strategie komunikacyjne na potrzeby różnych 
podmiotów. US_04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Student ma świadomość roli i odpowiedzialności pracy w nowych mediach. KS_01 

K_02 Rozumie kulturotwórczą oraz społeczną rolę gatunków w nowych mediach. KS_04 

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Znajomość podstaw genologii, wiedzy o mediach. 

2. Umiejętność analizy, interpretacji oraz kreacji tekstu.  
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Treści modułu kształcenia: 

 Wprowadzenie w specyfikę ćwiczeń. 

 - Dawne i współczesne gatunki (przegląd) – nazwy i cechy gatunkowe. 

 - Ewolucja: od  fotografii, radia, kina i Tv do gatunków nowych mediów (komputer, Internet). 

Tworzenie tekstów kultury w wybranych gatunkach (praca koncepcyjna, redakcyjna i kreacyjna): 

 - Reportaż  (wersja audio, video lub fotograficzna, czyli fotoreportaż). 

 - Wywiad (wersja audio i video). 

 - Blog (komputer, Internet). 

 - Vlog (komputer, Internet). 

 - Fotoblog (praca z aparatem cyfrowym, komputer, Internet).  

 Varia - wyszukiwanie w sieci. Analiza tekstów pod względem gatunkowym i stylistycznym.  

 Zaliczenie. 

 

Literatura podstawowa: 

          Teksty źródłowe:  
1. Ryszard Kapuściński: Imperium. Warszawa, Czytelnik, 1993 lub wyd. inne.  

2. Mistrzowie felietonu. Oprac. Andrzej Możdżonek. Warszawa 1999 (wybrane felietony).    

               Opracowania:  

1         Kształcenie literackie wobec mass mediów. Aniela Książek-Szczepanikowa. Szczecin 2016.                                                                                        

2.       Liternet: literatura i internet. Red. Piotr Marecki, Kraków 2002.                                                                                      

3.       Tożsamość w wieku informacji: media, internet, kino. (Red.) Krystyna Doktorowicz, Katowice 2015.                                           

4.       Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych.( Red.) Monika Zaśko-Zielińska, Anna Majewska-Tworek,                        

Tomasz Piekot, Warszawa 2008.           

Literatura dodatkowa: 

1. Genologia i konteksty. Red. Czesław Dutka i Małgorzata Mikołajczak. Zielona Góra, WSP, 2000.  
2. Internet a prawo autorskie. Red. Adrian Niewęgłowski i Mateusz Chrzanowski, Lublin 2016. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia: analiza tekstów, tworzenie tekstów kultury w oparciu o nowe media. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty weryfikowane będą na podstawie aktywności, tworzenia tekstów ( w wybranym gatunku).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: udział w ćwiczeniach, wykonanie zadań cząstkowych 

oraz pracy zaliczeniowej (utworzenie tekstu kultury w wybranym gatunku).  
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa pracy.  

Zaliczenie na ocenę 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Lektura tekstów źródłowych i opracowań  40 godz.  
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Udział w konsultacjach z przedmiotu 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów i przygoto-
wanie pracy pisemnej 

45 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

 


