
 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Gatunki publicystyczne 

Nazwa w języku angielskim:   Journalistic 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):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   szósty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Roman Bobryk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Roman Bobryk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z 
funkcjonującymi w mediach gatunkami wypowiedzi 
publicystycznych (i informacyjnych) funkcjonującymi 
w mediach. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student ma podstawową wiedzę o środkach masowego przekazu i ich roli 
społeczno-kulturowej 

K_W12 

W_02 
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu genologii dziennikarskiej i właściwego 
doboru oraz konstrukcji wypowiedzi dziennikarskiej 

K_W08, K_W06, 
K_W05 

W_03 Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o komunikowaniu społecznym K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Student potrafi opisać/scharakteryzować różnorodne gatunki wypowiedzi 
dziennikarskiej właściwe dla różnych mediów 

K_U06, K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. 

K_K06, K_K05 

K_02 Dba o kulturę i poprawność wypowiedzi językowej K_K01, K_K05 

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. podstawowa wiedza z zakresu poetyki i wiedzy o literaturze – zwłaszcza stylistyki, genologii oraz 
podstawowe wiadomości o krytyce literackiej 

Treści modułu kształcenia: 



1. Rodzaje komunikowania i typologia środków masowego przekazu. Status współczesnej genologii. 
Różne koncepcje typologii form gatunkowych komunikacji literackiej i użytkowej. Gatunki 
dziennikarskie a koncepcja gatunków mowy 

2. Informacja i publicystyka jako główne nurty (rodzaje) wypowiedzi dziennikarskiej. Formy pośrednie 
między informacją a publicystyką. Polemika i komentarz jako formy publicystycznego dyskursu. 

3. Zadania wypowiedzi publicystycznych. Tematyczna klasyfikacja tekstów publicystycznych 
(publicystyka sportowa, polityczna, społeczna, kulturalna, naukowa). Medium a publicystyka. 

4. Informacja prasowa. Krótkie gatunki informacyjne w prasie (wzmianka, notatka, zapowiedź, relacja, 
korespondencja, sprawozdanie). Przegląd prasy jako gatunek. Czy istnieje czysta informacja? 

5. Gatunki prasowe prezentujące – recenzja, sylwetka, życiorys, nekrolog. Typy sylwetki jako gatunku 
prasowego: sylwetka-wspomnienie, sylwetka-anons, sylwetka jako notatka rasowa i jako wiado-
mość, sylwetka w formie artykułu publicystycznego, sylwetka jako składnik tekstu informacyjnego, 
sylwetka w formie wywiadu. 

6. Recenzja i sprawozdanie – informacyjność i publicystyczność tych form wypowiedzi. 

7. Editorial – gatunkowość tej formy wypowiedzi. Parametry zróżnicowania gatunku.  

8. Komentarz jako gatunek wypowiedzi. Specyfika komentarzy w różnych mediach (prasa, radio, 
telewizja, internet) 

9. Wiadomość/artykuł jako gatunek wypowiedzi prasowej. Problemy z określeniem granic (cha-
rakterystyką) gatunku. Artykuł wstępny jako odrębna forma gatunkowa. Struktura wzorca 
wiadomości (nagłówek, lid, korpus – ich pozycja w tekście i funkcje).  

10. Reportaż prasowy. Podstawowe cechy gatunku. Reportaż a rzeczywistość. Literackość reportażu. 
Typologia reportażu ze względu na rodzaj środków przekazu (prasowy, radiowy, telewizyjny, 
fotoreportaż). Typologia ze względu na kryterium tematyczne. Typologia strukturalna Jacka 
Maziarskiego. Feature – szkic reportażowy. Reportaż fabularny. Reportaż problemowy (publi-
cystyczny).  

11. Reportaż prasowy – c.d. 

12. Felieton jako gatunek wypowiedzi. Wyznaczniki gatunkowe. Czy są możliwe formy felietonowe w 
radiu i telewizji? Internetowe modyfikacje felietonu.  

13. Esej – jego istota i podstawowe wyznaczniki gatunkowe.  

14. Wywiad jako gatunek medialny. Wywiad prasowy a wywiad telewizyjny. Techniki prowadzenia 
wywiadu. Publicystyczne aspekty wywiadu. 

15. Obraz w mediach. Fotografia, filmowa ilustracja wiadomości, film dokumentalny. Publicystyczne 
wykorzystanie obrazu. 
 

Literatura podstawowa: 

1. Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja. Pod redakcją Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego. 
Universitas, Kraków 2008.  

2. Brendan Hennessy, Dziennikarstwo publicystyczne. Przekład Agata Sadza. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2009. 

3. Andrzej Magdoń, Reporter i jego warsztat. Universitas, Kraków 2000. 
4. Maria Wojtak, Gatunki prasowe. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004. 
5. Wypowiedź dziennikarska: teoria i praktyka. Skrypt dla studentów dziennikarstwa. Pod red. Barbary 

Bogołębskiej i Andrzeja Kudry. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008. 

Literatura dodatkowa: 

1. Stanisław Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie. Wyd. III. Stentor, Warszawa 2007. 
2. Dziennikarstwo i jego konteksty. Pod red. Zbigniewa Bauera i Andrzeja Chudzińskiego. Wydawnictwo 

Naukowe WSP, Kraków 1991 (lub nowsze wydania). 
3. Maria Wojtak, Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków 

pokrewnych. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008. 
4. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, 

praktyka, język. Wyd. drugie. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Pogadanka heurystyczna, dyskusja, prezentacja, analiza materiału prasowego (omówienie zagadnień teoretycznych 
na konkretnym materiale prasowym) 



Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty Ws_01 – 03 oraz Us_01 będą sprawdzane podczas kolokwium na koniec semestru.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
1. uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z kolokwium pisemnego 

 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 
 
Poprawy: 
Dwie poprawy kolokwium  

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Przygotowanie się do ćwiczeń  25 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium pisemnego 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 


