
                                                                                                                                                             

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Warsztat językowy i literacki dziennikarza 

Nazwa w języku angielskim:   Language and literary journalist’s workshop 

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 

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr  Marcin Pliszka 

Założenia i cele przedmiotu: 

 Celem przedmiotu jest usprawnienie warsztatu 
językowego i literackiego studenta: poprawności, 
logiczności, stylistyki i sprawności w posługiwaniu 
się w mowie i piśmie językiem polskim oraz 
zapoznanie studenta z literackimi przykładami 
gatunków dziennikarskich: esej, reportaż, felieton 
itp., ich stroną warsztatową i artystyczną. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna rozmaite odmiany tekstów publicystycznych. K_W12, K_W08 

W_02 
Zna wyznaczniki gatunkowe i językowe poszczególnych rodzajów tekstów 
prasowych, zasady perswazji i manipulacji medialnej 

K_W12, K_W13 

W_03 
Zna wyznaczniki gatunkowe i literackie poszczególnych rodzajów tekstów 
literackich. 

K_W03, K_W04, 
KW_08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi redagować teksty publicystyczne.  K_U014 

U_02 Umie operować poprawną polszczyzną. K_U06 

U_03 Potrafi rozpoznać medialne gry z odbiorcą komunikatu. K_U03, K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.  

K_02 Potrafi odnaleźć się w roli dziennikarza przygotowanego pod względem 
merytorycznym i etycznym. 

 

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Umiejętność tworzenia i językowo-stylistycznego korygowania tekstów należących do podstawowych 
gatunków publicystycznych. 

Treści modułu kształcenia: 

1-2.Historia mediów – zarys problematyki. 

3.Rola mediów we współczesnym świecie. 

4.Typologia i charakterystyka tekstów medialnych ze względu na technikę przekazu. 

5-6.Podstawowe gatunki prasowe oraz ich wyznaczniki. 

7-8.Zasadnicze cele pracy dziennikarza oraz formy wypowiedzi służące ich realizacji. 

9.Komunikacja werbalna i niewerbalna w relacjach dziennikarskich. 

10.Norma wysoka i niska a rodzaj komunikatu. 

11-12-13-14.Przykłady literackie: esej, reportaż, felieton i ich autorzy. 

15-16.Znaczenie poprawności językowej (leksykalnej, logicznej, ortograficznej, interpunkcyjnej, rzeczowej, 
frazeologicznej, itp.) w środkach masowego przekazu – na podstawie zadań, ćwiczeń, tekstów. 

17-18.Znaczenie poprawności stylistycznej (budowa tekstu dziennikarskiego) – analiza pod katem 
formalnym i poprawnościowym. 

19-20.Typowe wykroczenia językowe współczesnych dziennikarzy – przykłady z prasy, radia, TV i 
Internetu – omówienie i ocena. Manipulacja w mediach, gry z odbiorcą. 

21. Kolokwializacja i wulgaryzacja przekazów telewizyjnych, internetowych, radiowych i prasowych 

22-23-24. Literackie przykłady gatunków dziennikarskich – teksty, ćwiczenia, warsztaty 

25-26. Warsztat literacki w pracy dziennikarza 

27.Słowniki w pracy dziennikarza. 

28-29-30. Wizyta w lokalnej gazecie i radio (praktyka dziennikarska na żywo). 

Literatura podstawowa: 

1. 1.Janina Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005. 

2. 2.Walery Pisarek, Retoryka dziennikarska, Kraków 1988. 

3. 3.Zbigniew Bajka, Historia mediów, Kraków 2008 

4. 4.Studia medioznawcze, czasopismo 

5. 5.Polski esej literacki: antologia, oprac. Jan Tomkowski, Wrocław 2017 

6. 6.Edyta Żyrek-Horodyska, Reportaż literacki wobec literatury: korzenie i teoria, „Pamiętnik Literacki” 

2017. 

7. 7.Franciszek Budzbon, Wileńskie felietony Leopolda Tyrmanda, „Akant: miesięcznik literacki” 2017, nr 

1.  

Literatura dodatkowa: 

1.Słownik poprawnej polszczyzny, red. Andrzej Markowski, Warszawa 2008. 

2.Andrzej Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000 

3. M. Mrozowski, Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass mediów, Warszawa 1991 

4.Hanna Jadacka, Poprawna polszczyzna : hasła problemowe, Warszawa 2008 

5. Język, biznes, media, red. Agnieszka Rypel, Danuta Jastrzębska-Golonka, Grażyna Sawicka, 

Bydgoszcz 2009 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Moduł obejmuje 30 godzin laboratorium. Dominujące metody dydaktyczne: heureza, metoda podająca; 
praktyczne ćwiczenia językowo-stylistyczne i warsztatowo-literackie, metody wykorzystują sprzęt 



multimedialny. 

Zaliczenie na ocenę po czwartym semestrze. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia na podstawie każdorazowo ocenianej aktywności studenta na zajęciach 
oraz na podstawie pisemnej pracy zaliczeniowej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie co najmniej 51 punktów podczas pracy i 
aktywności na zajęciach oraz przygotowania pisemnej pracy zaliczeniowej. 

 

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 

 
Sposób uzyskania punktów: 

1. obecność na zajęciach – max. 10 pkt 
2. aktywny udział w zajęciach – max. 30 pkt. 
3. pisemna praca zaliczeniowa – max. 60 pkt 

 
Poprawy: 
Podczas konsultacji. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Napisanie pracy zaliczeniowej 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za moduł 3 ECTS 

 

 


