
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USHUM-DiZM-O-II-S-20/21Z

Moduł:
Wykład ogólnouczelniany do wyboru [moduł]

konstruktywizm w badaniu mediów i komunikacji
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
dziennikarstwo i zarządzanie mediami

US154AIIJ3079_66S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 31 wykład 30 ZO

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr BOGDAN BALICKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Wykład ma na celu wprowadzenie do paradygmatu konstruktywistycznego powstałego na styku nauk humanistycznych
i przyrodniczych, który stanowi teoriopoznawcze, metodologiczne i heurystyczne zaplecze na dla szczególnej szkoły
badania mediów i komunikacji. Konstruktywizm w badaniu mediów specjalizuje się w holistycznym i systemowym
rozumieniu komunikacji jako fenomenu biologicznego, psychicznego i społecznego, który jest instytucjonalizowany
(media) na różnych poziomach organizacji.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza humanistyczna z zakresu literaturoznawstwa, socjologii, filozofii lub ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada ogólną wiedzę o filozoficznych i naukowych
koncepcjach bazowych dla teorii komunikacji; K_W011 EP1

Posiada pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę o
nowoczesnych teoriach komunikacji i ich zastosowaniu
w analizie zjawisk społeczeństwa medialnego; K_W032 EP2

umiejętności

Potrafi poruszać się wśród najnowszych modeli
teoretycznych właściwych dla teorii komunikacji K_U041 EP3

Potrafi twórczo analizować zjawiska społeczne z
wykorzystaniem różnych modeli komunikowania; K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Zna i rozumie potrzebę ustawicznego kształtowania i
pogłębiania wiedzy z zakresu komunikacji międzyludzkiej
w kontekście. zmieniającej się rzeczywistości
społeczeństwa medialnego.

K_K011 EP5

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: konstruktywizm w badaniu mediów i komunikacji

Forma zajęć: wykład

3
1. Zagadnienia organizacyjne. Wprowadzenie to historii konstruktywizmu.

1

3
2. Pojęcie rzeczywistości ? ujęcia klasyczne i nieklasyczne.

1

3
3. Rzeczywistość obserwatora ? wprowadzenie do metody.

1

3
4. Psychologia poznania.

1

3
5. Społeczna konstrukcja rzeczywistości.

1

3
6. Komunikacja i rozumienie.

1
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3
7. Media i pamięć społeczna.

1

3
8. Instytucjonalna historia komunikacji ? ewolucja mediów.

1

3
9. Gatunki medialne i produkowanie informacji

1

310. Niedualistyczna teoria mediów. 1

wykład z elementami prezentacji multimedialnychMetody kształcenia

Konstruktywizm w badaniach literackich, red. E. Kuźma, J. Madejski, A. Skrendo, Kraków 2004 K. Ludewig,   :

M. Fleischer, Ogólna teoria komunikacji, przeł. M. Burnecka, M. Fleischer, Wrocław 2007 :

Radykalny Konstruktywizm. Antologia, red. B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż i E. Szczerbuk, Wrocław 2006.  :

Terapia systemowa : podstawy teoretyczne i praktyka, Gdańsk 1995.  :

Literatura podstawowa

 N. Luhmann, Systemy społeczne, przeł. M. Kaczmarczyk, Kraków 2007  :

N. Luhmann, Realność mediów masowych, przeł. J. Barbacka, Wrocław 2009. :

S.J. Schmidt, S. Weischenberg, K. Merten, Die Wirklichkeit der Medien Wiesbaden 2004. :

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

30Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

16Studiowanie literatury

12Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

15Przygotowanie 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

ZO
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zajęć (ocena koordynatora) równa się ocenie z kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 konstruktywizm w badaniu mediów i komunikacji Ważona

1 konstruktywizm w badaniu mediów i komunikacji [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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