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1 12 wykład 15 ZO
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Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z informacjami na temat prezentacji tematu zmian klimatycznych w mediach krajów
angielskiego kręgu językowego

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 sposób prezentacji tematyki
związanej ze zmianami klimatycznymi w mediach
niemieckiego obszaru językowego oraz wpływ czynników
społeczno-kulturowych na rozwój mediów

K_W091 EP1

umiejętności
Student potrafi brać udział w dyskusji, samodzielnie
przygotowywać wystąpienia ustne i prace pisemne
dotyczące różnych aspektów medioznawczych

K_U041 EP2

kompetencje społeczne

Student jest gotów do świadomego kształtowania i
pielęgnowania własnych upodobań kulturalnych,
uczestniczenia w życiu kulturalnym za pośrednictwem
mediów

K_K041 EP3

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: zmiany klimatyczne w mediach

Forma zajęć: wykład

21. Różnice i podobieństwa w systemach medialnych w krajach angielskiego kręgu językowego 2

4
2. Zasady organizacji pracy w redakcji

2

4
3. Metody badania obecności tematyki klimatycznej w mediach

2

2
4. Różnicy i podobieństwa w narracji na temat zmian klimatycznych w krajach Europy i Ameryki

2

3
5. Przykłady Environmental Communication w krajach anglojęzycznych

2

wykładMetody kształcenia
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M. Chyliński, S. Russ-Mohl (2008): Dziennikarstwo, WarszawaLiteratura podstawowa

D. B. Sachsman, J. M. Valenti  (2020): Routledge Handbook of Environmental Journalism, Milton, UKLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

15Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

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 zmiany klimatyczne w mediach Nieobliczana

2 zmiany klimatyczne w mediach [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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