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1 22 wykład 25 ZO

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. PAWEŁ WOLSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z nowymi mediami oraz przekazanie wiedzy o sposobie poruszania się w
wirtualnej przestrzeni i umiejętności osadzenia płynących stamtąd informacji we właściwym kontekście

Wymagania wstępne:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane
obszary wiedzy szczegółowej z zakresu teorii
komunikacji i nauk o komunikowaniu, rozwoju
piśmiennictwa, historii literatury i czasopiśmiennictwa

K_W011 EP2

umiejętności

potrafi pozyskiwać, selekcjonować, syntezować i
wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł,
stosownie do wykonywanego zadania dziennikarskiego
oraz oceniać wartość informacji w korelacji z klasyfikacją
ich źródeł

K_U011 EP3

kompetencje społeczne

jest gotów do obiektywnej oceny własnej wiedzy,
umiejętności i kompetencji oraz krytycznego,
refleksyjnego i bezstronnego odbioru percypowanych
treści

K_K011 EP1

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: nowe media w praktyce

Forma zajęć: wykład

41. Wprowadzenie 2

22. E-mail 2

23. Blog, vlog 2

24. Facebook 2

25. Tweeter 2

26. Supercut 2

27. YouTube 2
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48. Wikipedia/WikiMedia 2

29. Literatura 2.0 2

210. Hardware - twarda rzeczywistość wirtualnej ekonomii 2

111. Podsumowanie, zaliczenie 2

wykładMetody kształcenia

J. Potkański (2014): Epoka spojrzenia: literatura i społeczeństwo nowego kapitalizmu, WUW, Warszawa

K. Stępniak (2016): Nowe media a styl życia, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk

M. Kamińska (2011): Niecne memy: dwanaście wykładów o kulturze internetu, Galeria Miejska "Arsenał", Poznań

M. Pisarski : Remediacja

P. Levinson (2010): Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków

Supercut Genre

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

25Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

0Udział 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,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Złożenie pracy zal. LUB prezentacja własnej obecności w nowych mediach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena merytoryczna pracy/wypowiedzi w kontekście poprawności metodologicznej i merytorycznej.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 nowe media w praktyce Arytmetyczna

2 nowe media w praktyce [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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