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Razem 30 3
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Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wprowadzenie do kultury audiowizualnej jako dominującego współcześnie sposobu artykulacji i partycypacji w
kulturze. Uświadomienie rangi przełomu cyfrowego w kulturze w perspektywie antropologicznej, filozoficznej,
kulturowej. Ukazanie przemian literatury, teatru, fotografii i filmu w środowisku nowych mediów. Orientacja w sztuce
nowych mediów.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu współczesnych mediów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę o metodach i narzędziach analizy mediów
audiowizualnych. K_W051 EP1

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii gatunków
dziennikarskich i literackich w perspektywie nowych
mediów.

K_W062 EP2

umiejętności

Potrafi wykorzystać analizę zawartości mediów
cyfrowych do pracy dziennikarskiej i redakcyjnej. K_U011 EP3

Rozpoznaje, analizuje oraz interpretuje teksty kultury
opublikowane w mediach audiowizualnych. K_U022 EP4

kompetencje społeczne
Ma świadomość zakresu swojej wiedzy, umiejętności i
percypowanych treści w obszarze nowych mediów. K_K011 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: Contemporary Audiovisual Culture

Forma zajęć: wykład

21. Audiowizualność jako dominujący sposób artykulacji i partycypacji w kulturze 1

42. Krytycy kultury, antropolodzy i filozofowie wobec przełomu cyfrowego w kulturze 1

63. Film w środowisku mediów elektronicznych 1

64. Liternet ? literatura i Internet 1

45. Teatr i multimedia 1

46. Fotografia a hiperrealizm w sztukach plastycznych 1

47. Net art ? sztuka sieci wobec tradycji awangardy XX wieku 1

Podawcza z analizą tekstów kultury i prezentacją multimedialną.Metody kształcenia
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E. Wójtowicz (2008): Net art, Rabid, Kraków

J. Baudrillard (2005): Symulakry i symulacja, Sic!, Warszawa

M. Hopfinger (2003): Doświadczenia audiowizualne, Sic!, Warszawa

Literatura podstawowa

M. Hopfinger (1997): Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, PAN, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

23Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie: kolokwium.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena na podstawie: kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 Contemporary Audiovisual Culture Nieobliczana

1 Contemporary Audiovisual Culture [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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