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1 22 wykład 25 ZO
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przedmiotu:

dr KRZYSZTOF FLASIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z informacjami na temat zastosowań technologii w humanistyce

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorie
interpretacji tekstów literackich i nieliterackich oparte na
zastosowaniu nowoczesnych technologii
informatycznych

K_W041 EP1

umiejętności

Student potrafi posługiwać się analizą zawartości
mediów jako metodą opisu wycinka rzeczywistości przy
zastosowaniu algorytmów i analizy dużych zbiorów
danych

K_U021 EP2

kompetencje społeczne

Student jest gotów do przyznawania prymatu wiedzy
naukowej w rozstrzyganiu skomplikowanych dylematów
poznawczych i praktycznych , a w razie konieczności do
konsultowania ich ze specjalistami

K_K021 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: algorytmy a język i literatura

Forma zajęć: wykład

4
1. Cyfrowa humanistyka

2

6
2. Algorytmy i Big Data a proces twórczy w humanistyce

2

4
3. Stosowanie algorytmów i Big Data w badaniach jakościowych i ilościowych

2

6
4. Podstawowe rodzaje algorytmów stosowanych w Data Science

2

5
5. Przykłady zastosowania analizy danych w językoznawstwie i literaturoznawstwie

2

wykładMetody kształcenia
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M. Szpunar (2019): Kultura algorytmów, KrakówLiteratura podstawowa

M. L. Jockers, R. Thalken (2020): Text Analysis with R For Students of Literature , Cham, SwitzerlandLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie: prezentacja

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena końcowa (koordynatora przedmiotu) = prezentacja (100 proc.)

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 algorytmy a język i literatura Nieobliczana

2 algorytmy a język i literatura [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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