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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

elektroniczne przetwarzanie informacji

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Informatyka

61%

Językoznawstwo

18%

Nauki o kulturze i religii

14%

Filozoﬁa

4%

Matematyka

2%

Nauki o zarządzaniu i jakości 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia elektroniczne przetwarzanie informacji spełniają wymogi określone w strategii rozwoju UJ na lata 2014-2020,
szczególnie realizują cel 2.1 Wzrost atrakcyjności oferty dydaktycznej na UJ i cel 4.1 Wzrost transferu wiedzy stymulującej
innowacyjność w gospodarce. Studia drugiego stopnia mają dwa uzupełniające się cele. Po pierwsze, doskonalą i pogłębiają
wiedzę oraz umiejętności zdobyte na studiach pierwszego stopnia w takim stopniu, by przygotować absolwenta do
projektowania i programowania zaawansowanych usług informacyjnych udostępnianych przez Internet. Po drugie, studia
przygotowują absolwenta do rozumienia i stosowania w praktyce opartych na metodach sztucznej inteligencji technologii
automatycznej ekstrakcji informacji z dużych zbiorów tekstów oraz automatycznej analizy wyekstrahowanych informacji, a
także podstaw budowy interfejsu w języku naturalnym dla potrzeb dialogu człowiek–komputer łączących metody sztucznej
inteligencji, semantyki języka naturalnego i neurolingwistyki. Natomiast teoretyczne i praktyczne poznanie mechanizmów
funkcjonowania kultury symbolicznej oraz materialnej, a także ich odwzorowanie w Internecie pozwala studentowi właściwie
osadzić problematykę ekstrakcji informacji oraz problematykę dialogu człowiek–komputer w kontekście kulturowym, zgodnie
z hipotezą Sapira-Whorfa.
Efekty uczenia się związane z semantyczną analizą danych językowych, problematyką dialogu człowiek–komputer, a także
kulturowym osadzeniem problemów przetwarzania informacji, odróżniają elektroniczne przetwarzanie informacji od
kierunków informatycznych prowadzonych na UJ.
Absolwent kierunku elektroniczne przetwarzania informacji umie wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej, przede
wszystkim jako projektant, programista i administrator zaawansowanych aplikacji internetowych. Jest też dobrze
przygotowany do pracy w ﬁrmach monitorujących, ekstrahujących i przetwarzających informację udostępnianą w Internecie.
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Umie wykonywać swój zawód z zachowaniem zasad etycznych i prawnych oraz pracować w zespole. Jest przygotowany do
podjęcia studiów w szkole doktorskiej w dyscyplinach informatyka i językoznawstwo bądź do podjęcia studiów
podyplomowych.

Koncepcja kształcenia
Podobnie jak w przypadku studiów pierwszego stopnia realizacja celów opisanych w charakterystyce kierunku wymaga
opracowania interdyscyplinarnego programu studiów realizowanego przez specjalistów z różnych dyscyplin naukowych, a
także specjalistów z przemysłu IT (Information Technologies).
Podobnie jak w przypadku studiów pierwszego stopnia program jest realizowany w formie stopniowo zbiegających się
ścieżek (zgodnie z zasadami: równoległość, sekwencyjność i stopniowa integracja). Można wyróżnić cztery ścieżki:
zaawansowane techniki programowania, sztuczna inteligencja (logika, sztuczna inteligencja, reprezentacja języka w mózgu i
umyśle), analiza semantyczna tekstu i reprezentacja wiedzy oraz ścieżka ﬁlozoﬁczno-kulturowa. Punkt zbieżny dla
pogłębiania umiejętności zdobytych na studiach pierwszego stopnia stanowi reprezentacja obiektu materialnego, gdzie
ścieżka technik programowania łączy się z ﬁlozoﬁczno-kulturową. Ścieżki wprowadzające nowe umiejętności mają dwa
równoległe punkty zbieżne: automatyczna ekstrakcja informacji i interfejs systemów dialogowych człowiek–komputer.
Przykładowo ścieżka sztuczna inteligencja zostaje zintegrowana ze ścieżką analizy semantycznej tekstu i ścieżką ﬁlozoﬁcznokulturową (etnologiczne metody badań terenowych) w problematyce automatycznej ekstrakcji informacji. Projekt dyplomowy
pozwala studentowi na samodzielny wybór ścieżki lub na integrację ścieżek odpowiednią do tematu projektu dyplomowego.
Efekty uczenia się przyjęte dla studiów elektroniczne przetwarzanie informacji w pełni odwzorowują opisany mechanizm.
Plan studiów konkretyzujący efekty uczenia się jest także konstruowany zgodnie z opisanym mechanizmem kształcenia.

Cele kształcenia
Zgodnie z efektami uczenia się absolwent jest przygotowany do:
1) projektowania i programowania zaawansowanych usług informacyjnych w technologii WWW,
2) projektowania i programowania interfejsu użytkownika dla potrzeb dialogu człowiek–komputer,
3) projektowania i programowania systemów pozyskujących informację z dużych zbiorów tekstów,
4) stosowania w praktyce logiczno-semantycznych i statystycznych technik analizy danych wyekstrahowanych ze zbioru
tekstów.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Masowy rozwój Internetu i usług internetowych stwarza ogromne zapotrzebowanie na specjalistów potraﬁących projektować
i programować usługi w technologii WWW, specjalistów umiejących projektować i programować ergonomiczny interfejs
użytkownika oraz analityków informacji umiejących poprawnie interpretować dane tekstowe.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się w pełni odpowiadają potrzebom społeczno-gospodarczym. Absolwenci kierunku elektroniczne
przetwarzanie informacji są dobrze przygotowani do pracy w ﬁrmach tworzących lub utrzymujących serwisy WWW o różnym
przeznaczeniu oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których takie systemy są eksploatowane. Dodatkowo są
przygotowani do podjęcia pracy w ﬁrmach i instytucjach państwowych zajmujących się automatycznym pozyskiwaniem i
analizą informacji udostępnianej przez Internet, a także automatycznym monitorowaniem (śledzeniem zmian) informacji
internetowej. Rosnąca potrzeba zatrudniania pracowników umiejących ekstrahować, analizować i monitorować informację
internetową ujawnia się także w Polsce.
Monitorowanie losów absolwentów elektronicznego przetwarzania informacji wykazuje, że ponad 90% z nich pracuje w
szeroko rozumianym sektorze IT.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Wykładowcy studiów elektroniczne przetwarzanie informacji prowadzą badania w obszarze nauk humanistycznych, nauk
ścisłych oraz badania interdyscyplinarne.
Obszar nauk humanistycznych:
system leksykalny języka polskiego: I. Gatkowska, Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego, WUJ, Kraków 2017.
struktura tekstu polskiego: D. Korwin-Piotrowska, Białe znaki. Milczenie w strukturze i znaczeniu utworów narracyjnych, WUJ,
Kraków 2015.
Obszar nauk ścisłych:
sztuczna inteligencja: M. Flasiński, Introduction to Artiﬁcial Intelligence, Springer International, Switzerland 2016.
gramatyki formalne: J. Jurek, Syntaktyczne rozpoznawanie obrazów za pomocą gramatyk ciągowych klasy GDPLL(k), WUJ,
Kraków 2005.
lingwistyka komputerowa: B. Sharp, F. Sèdes, W. Lubaszewski red., Cognitive Approach to Natural Language Processing,
ISTE/Elsevier, Londyn 2017.
Interdyscyplinarne:
neurolingwistyka: I. Gatkowska, Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej, WUJ, Kraków 2012.
Wykaz zawiera wyłącznie publikacje pracowników Zakładu Lingwistyki Komputerowej i Katedry Systemów Informatycznych.
Wykaz zawiera tylko najnowsze monograﬁe. Więcej publikacji związanych z proﬁlem studiów zob. Repozytorium UJ.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Obszary badań naukowych prowadzonych przez pracowników Zakładu Lingwistyki Komputerowej i Katedry Systemów
Informatycznych, wymienione wyżej, mają związek z następującymi przedmiotami:
– lingwistyka komputerowa – Analiza semantyczna, Automatyczna ekstrakcja informacji
– sztuczna inteligencja – Sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy
– badania interdyscyplinarne – Reprezentacja języka w mózgu i umyśle, Neurolingwistyka – wprowadzenie
– kontekst kulturowy – Antropologia Internetu, Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi kultury, Reprezentacja obiektu materialnego.
Studenci biorą udział w badaniach naukowych w ramach przedmiotów: Sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy,
Neurolingwistyka – wprowadzenie i Projekt dyplomowy.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Studia elektroniczne przetwarzanie informacji dysponują nowoczesną infrastrukturą informatyczną:
a) trzy 20-stanowiskowe laboratoria do nauki programowania i graﬁki komputerowej,
b) zaawansowane laboratorium sieci komputerowych,
c) serwery laboratoryjne,
d) serwery prac dyplomowych,
e) dwie sale multimedialne z ekranami wysokiej rozdzielczości dla potrzeb graﬁki komputerowej.
f) Studenci przygotowujący projekt dyplomowy mają dostęp do serwerów przeznaczonych do badań naukowych.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0613

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów obejmuje wykłady (345 godz.), ćwiczenia (315 godz.), konwersatorium (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne
(150 godz.) oraz seminaria (120 godz.). W trakcie wykładów i ćwiczeń student zdobywa podstawy teoretyczne z informatyki
(sztuczna inteligencja, reprezentacja wiedzy), ﬁlozoﬁi (ﬁlozoﬁa analityczna), językoznawstwa (analiza semantyczna,
reprezentacja wiedzy) i nauk o kulturze (antropologia kultury). W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych student uczy się
stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce programistycznej. W trakcie ćwiczeń projektowych student uczy się
rozwiązywania problemów złożonych za pomocą narzędzi informatycznych.
Treści nauczane są aktualizowane odpowiednio do rozwoju technologii poprzez:
1. śledzenie literatury fachowej, np. analizy potrzeb, audyty, prognozy,
2. analizę ofert na rynku oprogramowania, zwłaszcza ofert składanych przez duże korporacje,
3. rozmowy ze studentami, którzy zazwyczaj rozpoczynają pracę w trakcie studiów.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

130

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

85

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

45

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

43

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1024

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Program studiów nie przewiduje praktyk. Umiejętności praktyczne zdobywa student na zajęciach projektowych, na których
uzyskuje aż 45 punktów ECTS.

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studiów jest:
– zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych przez plan studiów,
– przygotowanie projektu dyplomowego (aplikacja internetowa) i opisującej projekt pracy dyplomowej,
– zdanie egzaminu dyplomowego,
w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

EPI_K2_W01

Absolwent zna i rozumie elementy logiki: klasyczny rachunek zdań, rachunek
predykatów, algebrę Boola oraz rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne

P7S_WG

EPI_K2_W02

Absolwent zna i rozumie najważniejsze doktryny ﬁlozoﬁczne i związane z nimi
metody poznania

P7U_W, P7S_WG

EPI_K2_W03

Absolwent zna i rozumie podstawowe koncepcje i metody modelowania sztucznej
inteligencji

P7U_W, P7S_WG

EPI_K2_W04

Absolwent zna i rozumie podstawowe koncepcje i metody modelowania informacji
symbolicznej oraz metody reprezentacji i przetwarzania wiedzy

P7S_WG

EPI_K2_W05

Absolwent zna i rozumie problematykę przekazywania informacji za pomocą tekstu
oraz komputerowe metody ekstrakcji i przetwarzania informacji tekstowej

P7S_WG

EPI_K2_W06

Absolwent zna i rozumie zaawansowane techniki programowania i ich zastosowanie
do przetwarzania informacji symbolicznej

P7S_WG

EPI_K2_W07

Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia automatycznej analizy dużych
zbiorów danych

P7S_WG

EPI_K2_W08

Absolwent zna i rozumie problematykę budowy hybrydowego (multimodal) interfejsu
użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem interfejsu w języku naturalnym

P7U_W, P7S_WG

EPI_K2_W09

Absolwent zna i rozumie antropologiczne mechanizmy powstawania kultury
symbolicznej

P7U_W, P7S_WG

EPI_K2_W10

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody pozyskiwania informacji od człowieka:
ankieta, wywiad, obserwacja uczestnicząca

P7S_WG

EPI_K2_W11

Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia i metody ﬁlozoﬁcznej analizy
zjawisk kulturowych

P7U_W, P7S_WG

EPI_K2_W12

Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z reprezentacją języka w
ludzkim mózgu i umyśle

P7U_W, P7S_WG

EPI_K2_W13

Absolwent zna i rozumie różne wymiary kulturowo uwarunkowanych zachowań
człowieka oraz ich odwzorowanie w Internecie: obrzęd, rytuał, salon, grupa twórcza

P7S_WG

EPI_K2_W14

Absolwent zna i rozumie zasady opisu i dokumentowania obiektu ﬁzycznego
należącego do dziedzictwa cywilizacyjnego

P7S_WG

EPI_K2_W15

Absolwent zna i rozumie metody nauczania i sposoby ich stosowania w zdalnym
nauczaniu (e-learning)

P7S_WG

EPI_K2_W16

Absolwent zna i rozumie zasady pisania tekstu naukowego

P7S_WG

EPI_K2_W17

Absolwent zna i rozumie w stopniu podstawowym prawo autorskie, prawo Internetu i
elementy prawa patentowego

P7S_WK

EPI_K2_W18

Absolwent zna i rozumie podstawy zarządzania projektami informatycznymi

P7S_WG

EPI_K2_W19

Absolwent zna i rozumie w stopniu elementarnym podstawowe problemy zarządzania
P7S_WK
i prowadzenia działalności gospodarczej

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

EPI_K2_U01

Absolwent potraﬁ interpretować pojęcia, przeprowadzić dowód formalny oraz
rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, a także zastosować te umiejętności w
praktyce, w tym w programowaniu

P7S_UW

EPI_K2_U02

Absolwent potraﬁ operować podstawowymi pojęciami wybranych doktryn
ﬁlozoﬁcznych i umie je zastosować do analizy wybranych zagadnień

P7S_UW

EPI_K2_U03

Absolwent potraﬁ operować w praktyce podstawowymi pojęciami z zakresu sztucznej
inteligencji i umie je zastosować w programowaniu

P7S_UW

EPI_K2_U04

Absolwent potraﬁ dokonać analizy semantycznej obiektu symbolicznego, zdarzenia
oraz tekstu i zapisać wynik analizy w formie reprezentacji wiedzy

P7S_UW

EPI_K2_U05

Absolwent potraﬁ korzystać z technik automatycznej ekstrakcji informacji oraz
zaprojektować i napisać prosty program ekstrahujący informację z korpusu tekstów
oraz program analizy wyekstrahowanych danych

P7S_UW

EPI_K2_U06

Absolwent potraﬁ zaprojektować i wykonać prosty interfejs dla aplikacji internetowej,
łącząc interfejs graﬁczny z prostym interfejsem w języku naturalnym

P7S_UW

EPI_K2_U07

Absolwent potraﬁ zaprojektować i wykonać autonomiczny kurs e-learningowy

P7S_UW

EPI_K2_U08

Absolwent potraﬁ stosować w praktyce zaawansowane techniki programowania przy
użyciu języków wysokiego poziomu

P7S_UW

EPI_K2_U09

Absolwent potraﬁ rozpoznać przejawy doktryn ﬁlozoﬁcznych w rzeczywistości realnej
oraz wirtualnej, tworzonej w Internecie

P7S_UW

EPI_K2_U10

Absolwent potraﬁ dokonać prostej analizy semiotycznej przedmiotu, zachowania i
wydarzenia

P7S_UW

EPI_K2_U11

Absolwent potraﬁ posługiwać się podstawowymi technikami pozyskiwania informacji
od człowieka, by za ich pomocą zbudować model potrzeb i nawyków użytkownika
aplikacji internetowej

P7S_UW

EPI_K2_U12

Absolwent potraﬁ zastosować wiedzę o procesach przetwarzania języka przez ludzki
mózg i umysł w projektowaniu aplikacji

P7S_UW

EPI_K2_U13

Absolwent potraﬁ zastosować rozumienie ﬁlozoﬁcznych, psycholingwistycznych i
kulturowych uwarunkowań procesów komunikacji we współczesnym świecie do
optymalizacji procesu projektowania aplikacji internetowych

P7U_U, P7S_UW

EPI_K2_U14

Absolwent potraﬁ opisać, udokumentować i przedstawić w Internecie wybrany obiekt
dziedzictwa kulturowego

P7S_UW

EPI_K2_U15

Absolwent potraﬁ wykonać zaawansowany projekt informatyczny na wybrany temat

P7U_U, P7S_UW

EPI_K2_U16

Absolwent potraﬁ znaleźć literaturę przedmiotu i pozyskiwać z niej informacje
niezbędne do zaprojektowania i wykonania systemów informatycznych oraz
konieczne do ustawicznego podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych

P7U_U, P7S_UW

EPI_K2_U17

Absolwent potraﬁ weryﬁkować źródła informacji – szacować ich wiarygodność oraz
jakość użytych argumentów

P7U_U, P7S_UW

EPI_K2_U18

Absolwent potraﬁ przygotować prezentację na zadany temat, w szczególności
dotyczącą projektu informatycznego

P7S_UW

EPI_K2_U19

Absolwent potraﬁ zebrać dane, dokonać ich analizy i opisać wyniki zgodnie z
zasadami obowiązującymi w pracach naukowych

P7U_U, P7S_UW

EPI_K2_U20

Absolwent potraﬁ korzystać z wiedzy na temat zasad prawa autorskiego i praw
pokrewnych, prawa Internetu i prawa patentowego w praktyce zawodowej, mając
świadomość konieczności zasięgania porad specjalisty w sytuacjach szczegółowych

P7S_UO

EPI_K2_U21

Absolwent potraﬁ oszacować celowość i koszt wdrożenia rozwiązań informatycznych

P7S_UW

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

EPI_K2_U22

Absolwent potraﬁ korzystać z obcojęzycznej literatury naukowej i ma umiejętności
językowe zgodne z wymaganiami poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

P7S_UK

EPI_K2_U23

Absolwent potraﬁ pracować indywidualnie i w zespole interdyscyplinarnym

P7S_UO, P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

EPI_K2_K01

Absolwent jest gotów do pracy indywidualnej i zespołowej

P7U_K, P7S_KO

EPI_K2_K02

Absolwent jest gotów do stosowania reguł taktu retorycznego i zasad stosowności,
budując w ten sposób dobre relacje interpersonalne

P7U_K, P7S_KR

EPI_K2_K03

Absolwent jest gotów do właściwego określania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania, a także do wytyczania kolejnych etapów P7S_KK
pracy

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu
uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci
obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają
następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień
trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np.
umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób
realizacji.
Do zaliczenia Projektu dyplomowego wymagane jest uzyskanie zaliczenia z Seminarium dyplomowe 2 (semestr 3 i 4).

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza semantyczna

15

3,0

egzamin

O

Analiza semantyczna – projekt

15

5,0

zaliczenie

F

Logika

60

3,0

egzamin

O

Teoria języków i automatów

30

2,0

egzamin

O

Wprowadzenie do historii ﬁlozoﬁi

60

4,0

egzamin

O

Wprowadzenie do antropologii kultury

30

2,0

egzamin

O

Zaawansowane techniki programowania 1

30

4,0

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe 1

30

4,0

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Automatyczna ekstrakcja informacji

30

4,0

egzamin

O

Automatyczna ekstrakcja informacji – projekt

15

5,0

zaliczenie

F

E-learning

30

3,0

zaliczenie

O

E-learning – projekt

15

5,0

zaliczenie

F

Etnologiczne metody badań terenowych

30

2,0

zaliczenie

O

Sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy

60

5,0

egzamin

O

Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi kultury

60

3,0

egzamin

O

Zaawansowane techniki programowania 2

30

4,0

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe 1

30

4,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Antropologia Internetu

30

3,0

egzamin

O

English Language Digital Media

30

2,0

zaliczenie

O

Reprezentacja języka w mózgu i umyśle

60

5,0

egzamin

O

Reprezentacja obiektu materialnego

60

3,0

egzamin

O

Reprezentacja obiektu materialnego – projekt

15

5,0

zaliczenie

F

Seminarium dyplomowe 2

30

4,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza danych w Pythonie

30

3,0

zaliczenie

O

Interfejs użytkownika

30

4,0

egzamin

O

Interfejs użytkownika – projekt

15

5,0

zaliczenie

F

Neurolingwistyka – wprowadzenie

30

5,0

egzamin

O

Wprowadzenie do zarządzania ﬁrmą

15

1,0

zaliczenie

O

Seminarium dyplomowe 2

30

4,0

zaliczenie

O

Projekt dyplomowy

15

20,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Analiza semantyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.210.5ca75b58ce6ec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie podstaw analizy semantycznej tekstu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna i rozumie podstawowe zasady analizy
semantycznej tekstu

EPI_K2_W04

egzamin ustny, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

potraﬁ wyróżnić w tekście zdarzenia i zależności
pomiędzy zdarzeniami (zdarzenie główne i zależne)

EPI_K2_U04

egzamin ustny, projekt

U2

potraﬁ wywnioskować zdarzenia nieobecne
bezpośrednio w tekście (poprzedzające i następujące)

EPI_K2_U04

egzamin ustny, projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do zajęć

15

analiza i przygotowanie danych

15

analiza problemu

20

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

struktura semantyczna tekstu: zdarzenia i okoliczności, zdarzenie główne i
zdarzenia poboczne

W1

2.

modele zdarzenia: model ról semantycznych, rama semantyczna, scenariusz
(sript)

W1, U1

3.

zależności pomiędzy zdarzeniami:
- zależności przyczynowe, łańcuchy przyczynowo - skutkowe,
- zagnieżdżenie,
- przeciwstawność,
- asocjacje sytuacyjne;

W1, U1, U2

4.

praktyczna analiza struktur semantycznych tekstu na przykładach
przygotowanych przez studentów

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
wykonanie zadanych analiz, wykonanie projektu
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Analiza semantyczna – projekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.210.5ca75b58d62b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wyróżnić w tekście zdarzenia i zależności
pomiędzy zdarzeniami

EPI_K2_U04

projekt

U2

potraﬁ wywnioskować zależności nieobecne
bezpośrednio w tekście, uzasadniając wnioskowanie
za pomocą poznanych zależności pomiędzy
zdarzeniami

EPI_K2_U04

projekt

U3

potraﬁ przedstawić strukturę semantyczną tekstu
w postaci diagramu zbudowanego ze zdarzeń
i zależności

EPI_K2_U04

projekt

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

analiza wymagań

15

pozyskanie danych

15

przygotowanie projektu

50

poprawa projektu

15

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

wybór i analiza tematyczna krótkiego tekstu opisującego zdarzenie, które zaszło w
U1, U2
rzeczywistości

2.

wyróżnienie zdarzeń i analiza zależności pomiędzy zdarzeniami

U1, U2

3.

budowa diagramu reprezentującego strukturę semantyczną tekstu

U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
poprawne wykonanie projektu
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Logika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.210.5ca75b58ccaa0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Matematyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0541Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw logiki

C2

Kształtowanie u studentów umiejętności stosowania zasad logiki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia z zakresu klasycznej logiki

EPI_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

podstawy programowania w języku LISP

EPI_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

podstawy prowadzenia poprawnych rozumowań
dedukcyjnych i indukcyjnych

EPI_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

sprawdzić spełnialność i poprawność formuł logiki

EPI_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

sprawdzić poprawność i przeprowadzić rozumowanie
logicznie poprawne

EPI_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

napisać prosty program w języku LISP

EPI_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Elementy semiotyki. Znak, oznaka, język, kategorie syntaktyczne, funktory,
nazwy, desygnowanie.

W1

2.

Klasyczny rachunek zdań. Funktory prawdziwościowe. Wartościowanie formuł
logicznych. Interpretacja, model. Tautologie, kontrtautologie, formuły spełniane.
Matryce zerojedynkowe. Przegląd podstawowych tautologii. Metoda tabel
semantycznych. Sprowadzanie wyrażeń do postaci normalnej. Odwrotna notacja
polska. Założeniowy system dowodzenia klasycznego rachunku zdań.

W1, W3, U1

3.

Klasyczny rachunek kwantyﬁkatorów. Kwantyﬁkatory, wyrażenia poprawnie
zbudowane, zmienne wolne i związane, operacja podstawienia. System
założeniowy klasycznego rachunku kwantyﬁkatorów. System założeniowy
klasycznego rachunku kwantyﬁkatorów.

W1, W3, U1, U2

Sylabusy
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4.

Konsekwencja logiczna, teoria, aksjomaty i twierdzenia, dowód, systemy
dowodzenia. Przykłady systemów aksjomatycznych. Pełność i poprawność
systemów.

W1, W3, U2

5.

Elementy teorii zbiorów i teorii relacji: podstawowe deﬁnicje i operacje

W1, W3, U2

6.

Logiki nieklasyczne. Przykłady logik wielowartościowych. Logiki modalne. Funktory
modalne i ich interpretacja. Przykłady logik modalnych. Podstawowe zależności
W1, W3
między funktorami modalnymi.

7.

Algebra Boole’a – deﬁnicja i podstawowe własności.

W1

8.

Deﬁnicje. Rodzaje deﬁnicji. Błędy deﬁnicji.

W1

9.

Wnioskowania indukcyjne. Indukcja eliminacyjna (Kanony Milla).

W1, U2

10.

Wprowadzenie do programowania w języku LISP: podstawowe struktury danych i
konstrukcje języka, procedury/funkcje, predykaty i wyrażenia warunkowe,
rekursja, argumenty o abstrakcyjnych typach (w tym funkcyjnych), iteracje,
operacje wejścia/wyjścia, debugowanie programów.

W2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę Zaliczenie kolokwiów sprawdzających

Sylabusy

Pozytywne zaliczenie ćwiczeń oraz zaliczenie egzaminu pisemnego
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Teoria języków i automatów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.210.5ca75b58d02ca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem kształcenia jest poznanie podstaw języków formalnych, automatów i gramatyk w zakresie
hierarchii Chomsky'ego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posiada wiedzę na temat języków formalnych, ich
własności i metod ich deﬁniowania przy pomocy
różnych klas gramatyk.

EPI_K2_W01, EPI_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

posiada wiedzę na temat automatów skończonych
i automatów ze stosem.

EPI_K2_W01, EPI_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ deﬁniować proste języki formalne i
konstruować generujące je gramatyki.

EPI_K2_U01, EPI_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

posiada umiejętność konstruowania automatów
skończonych akceptujących proste języki

EPI_K2_U01, EPI_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

EPI_K2_K01, EPI_K2_K02,
EPI_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student posiada umiejętność zarówno pracy
indywidualnej jak współpracy w zespole.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy lingwistyki: alfabet, słowo, gramatyka, język formalny, klasy języków w
zakresie hierarchii Chomsky'ego.

W1, U1

2.

Języki regularne, ich własności i sposoby ich deﬁniowania:
gramatyki regularne, wyrażenia regularne
Własności języków regularnych, lemat o pompowaniu.

W1, U1

3.

Automaty skończenie stanowe - deﬁnicja i opis akceptacji języków regularnych

W2, U2

4.

Języki bezkontekstowe, ich gramatyki i algorytmy przekształcenia.

W1, U1

5.

Automaty ze stosem - deﬁnicje i opis akceptacji języków bezkontekstowych

W2, U2

Sylabusy
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Rozwiązywanie zadań dotyczących:
(a) rozpoznawania klas języków zadanych przez podane gramatyki
(b) konstruowanie gramatyk opisujących podane języki
(c) rozpoznawanie języków akceptowanych przez podane języki
(d) konstruowanie automatów skończonych akceptujących podane języki
(e) przekształcenia automatów skończonych: determinizacja i minimalizacja
(f) algorytmy przekształcania gramatyk bezkontekstowych
(g) konstruowanie automatów ze stosem dla podanych języków
bezkontekstowych.

6.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena z egzaminu pisemnego, warunkiem dopuszczenia do egzaminu
jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń: 60% – kolokwium zaliczeniowe 40% –
zaliczenie na ocenę aktywność na zajęciach (a) 16% - obecność na ćwiczeniach i wykładzie
(b) 24% - odpowiedzi na ćwiczeniach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność studentów: na ćwiczeniach - obowiązkowa, na wykładach - zalecana

Sylabusy
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Wprowadzenie do historii ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.210.6203b5f8788e5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowa znajomość najważniejszych systemów ﬁlozoﬁcznych w zakresie epistemologii i ontologii

C2

Odkrycie wpływu poszczególnych systemów ﬁlozoﬁcznych na kulturę

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia ﬁlozoﬁczne, zwłaszcza z zakresu
epistemologii i ﬁlozoﬁi języka

EPI_K2_W02

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy tekstu, w którym znajdują się wątki
ﬁlozoﬁczne

EPI_K2_U02

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

U2

wykorzystać znajomość historii ﬁlozoﬁi zachodnioeuropejskiej w procesie konstruowania stron WWW

EPI_K2_U13

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

EPI_K2_K01, EPI_K2_K03

egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
korzystania z literatury oraz zasobów internetowych
w wyjaśnianiu pojęć ﬁlozoﬁcznych

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Historia ﬁlozoﬁi – wstęp. Początki ﬁlozoﬁi
– określenie ﬁlozoﬁi;
– główne dyscypliny;
– historia ﬁlozoﬁi
– pierwsze pytania ﬁlozoﬁczne – byt
2. Sokrates – sokratycy
– metoda sokratejska
3-4. Platon
– mit,
– hierarchizacja bytów
5-6. Arystoteles
– deﬁnicja;
– realizm poznawczy;
– metaﬁzyka
7-8. Stoicyzm; Sceptycyzm; Epikureizm
– propozycjonalna koncepcja logiki
– tropy sceptyczne => nurt sceptyczny w ﬁlozoﬁi
– materializm pikurejski
9. Boecjusz; Tomasz z Akwinu; Duns Szkot; Wilhelm Ockham
– osoba;
– metoda scholastyczna
– analogia
– uniwersalia;
– nominalizm
– teoria supozycji
10. Rewolucja naukowa: Galileusz – Bacon
– obserwacja,
– nowe rozumienie nauki (język),
– problem błędu,
11-12. Kartezjusz i postkartezjanizm
– ﬁlozoﬁa „punktu oparcia”,
– dualizm,
– drzewo wiedzy,
– okazjonalizm,
– idea,
13. John Locke; David Hume

1.

– odrzucenie natywizmu,
– paradoks indukcji,
– przyczynowość,
– czas i przestrzeń,

W1, U1, U2, K1

14. George Berkeley
– idealizm poznawczy,
15-16. Immanuel Kant
– metoda transcendentalna,
– kategorie,
17. G. W. Hegel; hegliści; K. Marks
– metoda dialektyczna,
– negacja,
– materializm dialektyczny,
18-19-20. Pozytywizm – neopozytywizm; K.R. Popper; T. Kuhn; P. Feyerabend
– nauka pozytywna,
– zdania protokolarne,
– kryterium sensowności,
– kryterium demarkacji,
– logicyzm – formalizacja,
– twierdzenia limitacyjne,
– indukcjonizm,
– falsyﬁkacjonizm,
– paradygmat,
– anarchizm metodologiczny,
21-22. E. Husserl i fenomenologia
– metoda fenomenologiczna,
23-24. L. Wittgenstein
– koncepcja języka i świata w Traktacie,
– gry językowe – pojęcia rodzinowe,
25-26. Filozoﬁa analityczna
– szkoły ﬁlozoﬁi analitycznej,
– analiza i paradoks analizy,
– opis analityczny Czeżowskiego,
– parafraza logiczna Ajdukiewicza,
27-28. H.G. Gadamer i hermeneutyka
– koło hermeneutyczne,
– dystans między autorem a lektorem i jego przezwyciężenie,
– zasady hermeneutyki tekstu,
29-30. Kognitywizm
– język - myśl,
– umysł - komputer.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Zaliczenie ćwiczeń oraz zdanie egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie pisemne

Obecność na zajęciach oraz testy: 1. ze znajomości dzieła Hume'a, 2. z
rozpoznawania przeczytanych tekstów.

Sylabusy
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Wprowadzenie do antropologii kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.210.5ca75b58d34d2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna antropologiczne mechanizmy powstawania kultury
symbolicznej

EPI_K2_W13

egzamin pisemny

W2

potraﬁ opisać i zinterpretować wybrany obiekt
symboliczny

EPI_K2_W09

egzamin pisemny

EPI_K2_U10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

potraﬁ zastosować rozumienie kulturowych
uwarunkowań procesów komunikacji do projektowania
aplikacji
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
nawiązywać relacje z osobami i grupami będącymi
obiektami jego analizy

K1

EPI_K2_K02

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

znaczenie kultury jako atrybutu człowieka

W1, U1

2.

społeczny/jednostkowy wymiar kultury

K1

3.

kultura jako system symboliczny

W1

4.

analiza i rozumienie rzeczywistości kulturowej

W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy

Sylabusy
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Zaawansowane techniki programowania 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.210.5ca75b58d1be9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami programowania obiektowego oraz ich zastosowaniem
w języku Python.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna zaawansowane operacje
na poszczególnych typach danych w języku Python.

EPI_K2_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

implementować algorytmy statystyczne.

EPI_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2

student zna algorytmy przetwarzania tekstu oraz
sposoby konwersji znaków.

EPI_K2_U08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

rozwiązywanie zadań

30

przygotowanie do zajęć

10

konsultacje

5

programowanie

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poszerzenie wiedzy na temat złożonych struktur w języku Python.

W1

2.

Zasady i sposoby przetwarzania danych tekstowych.

U2

3.

Algorytmy statystyczne.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywny wynik z kolokwium zaliczeniowego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw programowania strukturalnego i obiektowego.

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.230.5ca75b58d8369.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Cel seminarium jest zapoznanie studenta z podstawami zasadami postępowania naukowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe zasady
postępowania naukowego

EPI_K2_W02,
prezentacja
EPI_K2_W04, EPI_K2_W17

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować określony problem
i wyróżnić w nim problemy cząstkowe

EPI_K2_U02, EPI_K2_U17,
EPI_K2_U18, EPI_K2_U19

prezentacja

U2

Student potraﬁ określić podstawowe wymagania dla
przeprowadzenia badań nad określonym problemem

EPI_K2_U02, EPI_K2_U04,
EPI_K2_U09, EPI_K2_U13,
EPI_K2_U19

prezentacja

U3

Student potraﬁ określić wady i zalety określonej
metody badawczej

EPI_K2_U01, EPI_K2_U02,
EPI_K2_U10

prezentacja

U4

Student potraﬁ krytycznie analizować literaturę
przedmiotu związaną z konkretnym zagadnieniem

EPI_K2_U17, EPI_K2_U22

prezentacja

EPI_K2_K01, EPI_K2_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do prowadzenia dyskusji
merytorycznej z poszanowaniem cudzych poglądów
i cudzej argumentacji

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

analiza badań i sprawozdań

35

analiza wymagań

10

przygotowanie referatu

30

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
107

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium

30

analiza badań i sprawozdań

35

analiza wymagań

10

przygotowanie referatu

30

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
107

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prowadzący określa problematykę seminarium na początku zajęć i przedstawia
listę problemów do analizy. Prowadzący określa zasady, którymi należy się
kierować przygotowując analizę problemu.

W1, U1, U2, U4

2.

Student wybiera problem do zreferowania i przed wygłoszeniem referatu odbywa
konsultację z prowadzącym.

W1, U1, U2, U3, U4

3.

Referaty studenckie poświęcone określonym zagadnieniom mieszczącym się w
obrębie problematyki seminarium. Student przedstawia samodzielną analizę
konkretnego problemu i podstawową literaturę przedmiotu.

W1, U1, U2, U3, U4

4.

Dyskusja na referatem i komentarz podsumowujący prowadzącego.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przedstawienie referatu, udział w dyskusji

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie prezentacji, udział w dyskusji
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Sylabusy
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Automatyczna ekstrakcja informacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.220.5ca75b58ddf02.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, laboratoria: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie podstawowych statystycznych i semantycznych metod ekstrakcji informacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę informacji tekstowej

EPI_K2_W04,
egzamin ustny, projekt
EPI_K2_W05, EPI_K2_W07

W2

podstawowe techniki ekstrakcji informacji z tekstu

EPI_K2_W05, EPI_K2_W07 egzamin ustny, projekt

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaimplementować algorytm ekstrahujący informację
z korpusu tekstów

EPI_K2_U05, EPI_K2_U08

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

laboratoria

15

wykonanie ćwiczeń

25

analiza i przygotowanie danych

15

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Informacja w tekście: podobieństwo informacyjne tekstów, informacja skojarzona;
Wzorzec informacji i wyszukiwanie. Wyszukiwanie a ekstrakcja informacji.

W1

2.

Korpus tekstów: dobór tekstów, przygotowanie tekstów – tagowanie, stemery,
słowniki.

W1

3.

Statystyczne modelowanie języka: prawo Zipfa., słownik frekwencyjny, stop-lista.

W1, W2

4.

Badanie podobieństwa informacyjnego tekstów: system wag, miary
podobieństwa, ocena algorytmów: pełność (recall), dokładność (precision), Fmiara.

W1, W2

5.

Automatyczna ekstrakcja informacji. Ekstrakcja regułowa – reguły ekstrakcji i
formularze. Ekstrakcja wzorców i cech, wzorce wyjściowe (seed patterns).

W1, W2

6.

Implementacja algorytmu statystycznego badającego podobieństwo informacyjne
tekstów, operującego na samodzielnie przygotowanym korpusie tekstów Laboratorium.

W2, U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny, projekt Przygotowanie i analiza projektu

laboratoria

projekt

Sylabusy

Implementacja algorytmu badającego podobieństwo informacyjne
tekstów
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Automatyczna ekstrakcja informacji – projekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.220.5ca75b58e6f16.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności automatycznego ekstrahowania informacji z tekstu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

rozumie specyﬁkę informacji tekstowej

EPI_K2_W04, EPI_K2_W05 projekt

W2

podstawowe techniki ekstrakcji informacji z tekstu

EPI_K2_W04, EPI_K2_W05 projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

zaimplementować algorytm ekstrahujący informację
z korpusu tekstów

EPI_K2_U05, EPI_K2_U08

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

analiza wymagań

10

analiza i przygotowanie danych

20

projektowanie

20

programowanie

35

poprawa projektu

10

konsultacje

15

testowanie

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Student wybiera tematykę i stopień trudności projektu i wykonuje samodzielnie
regułowy system ekstrakcji informacji z krótkich tekstów. System powinien
spełniać następujące założenia:

W1, W2

2.

a) odnośnie zbioru tekstów
– testowy zbiór tekstów powinien zostać wyekstrahowany z Internetu,
– testowy zbiór tekstów powinien zawierać teksty o różnym stopniu dopasowania
do zakładanego modelu informacji oraz teksty, których dopasować do wzorca nie
można w stopniu wystarczającym,

W1, W2, U1

3.

b) odnośnie systemu
– system ekstrakcji powinien zawierać model informacji składający się z listy ról
semantycznych,
- system ekstrakcji powinien zawierać zbiór reguł rozpoznawania ról w tekście
– system ekstrakcji powinien zawierać reguły lub algorytm oceniający stopień
dopasowania wzorca i tekstu,
– system ekstrakcji powinien mieć interfejs WWW.

W1, W2, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie projektu
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E-learning
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.220.5ca75b58df947.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pozyskanie wiedzy z zakresu projektowania oraz implementowania kursów e-learningowych w popularnych
środowiskach nauczania zdalnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna środowisko nauczania zdalnego
za pomocą sieci teleinformatycznych (Moodle)

EPI_K2_W15

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

projektować kursy e-learningowe

EPI_K2_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określić priorytety służące realizacji zadań
projektowych oraz wytyczyć kolejne etapy pracy

EPI_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

potraﬁ pracować indywidualnie i w zespole

EPI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Instalacja i konﬁguracja środowiska e-learningowego

W1, K1

2.

Tworzenie kategorii kursów i samych kursów

W1, U1, K1, K2

3.

Opracowywanie treści statycznych, interaktywnych oraz kooperacyjnych kursów

W1, U1, K1, K2

4.

Projektowanie widoku podstawowego dla kursantów

W1, U1, K1, K2

5.

Przegląd możliwości funkcjonalnych platformy e-learningowej adresowanych do
prowadzącego kurs

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
laboratoria

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na koniec semestru na podstawie ocen
zaliczenie na ocenę cząstkowych za: - kolokwia (trzy w semestrze) - pracę na zajęciach
(ocena poprawności wykonywanych w trakcie zajęć zadań)
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E-learning – projekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.220.5ca75b58e9f24.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pozyskanie wiedzy z zakresu projektowania oraz implementowania kursów e-learningowych w popularnych
środowiskach nauczania zdalnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna środowisko nauczania zdalnego
za pomocą sieci teleinformatycznych (Moodle)

EPI_K2_W15

zaliczenie na ocenę,
projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

projektować kursy e-learningowe

EPI_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określić priorytety służące realizacji zadań
projektowych oraz wytyczyć kolejne etapy prac

EPI_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

potraﬁ pracować indywidualnie i w zespole

EPI_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

analiza wymagań

10

analiza problemu

20

analiza i przygotowanie danych

20

projektowanie

30

testowanie

20

przygotowanie dokumentacji

20

poprawa projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tworzenie kategorii kursów i samych kursów

W1, U1, K1, K2

2.

Opracowywanie treści statycznych, interaktywnych oraz kooperacyjnych kursów.

W1, U1, K1, K2

3.

Projektowanie widoku podstawowego dla kursantów

W1, U1, K1, K2

4.

Przegląd możliwości funkcjonalnych platformy e-learningowej adresowanych do
prowadzącego kurs

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Projekt zaliczeniowy w postaci: - projektu (dokumentacji) kursu ezaliczenie na ocenę, projekt learningowego - działającego kursu e-learningowego na
platformie Moodle.

49 / 97

Etnologiczne metody badań terenowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.220.5ca75b58e2d97.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami badań terenowych (ankieta, wywiad) oraz
przygotowanie do stosowania w praktyce badawczej zjawisk kultury metod etnologicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe metody pozyskiwania informacji
od człowieka: ankieta, wywiad, obserwacja
uczestnicząca

EPI_K2_W09, EPI_K2_W10 projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
posługiwać się podstawowymi technikami
pozyskiwania informacji od człowieka, by za ich
pomocą zbudować model potrzeb i nawyków
użytkownika aplikacji internetowe

U1

EPI_K2_U11, EPI_K2_U13

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zakres przedmiotowy etnologii. Metody, teorie i metodologie badań
etnologicznych – relacje danych i dowodów w etnologii, faktów i teorii.

W1, U1

2.

Konstruowanie pola badań w etnologii. Teren a obszar badań etnologii. Sposoby
pozyskiwania danych terenowych – kwestia dostępu. Badacz w terenie – pozycje,
postawy, kreacje. Dane językowe – rodzaje i status. Dane pozajęzykowe – rodzaje
i status. Między rejestracją a kreacją danych – wytwarzanie faktów
etnologicznych. Sposoby analizy danych terenowych. Reprezentacja badań
terenowych. Etyczny wymiar pracy w terenie.

W1, U1

3.

Teren jako metafora – wyjście poza ramy klasycznej etnologii terenowej. Internet
jako specyﬁczny teren współczesnych badań etnologicznych.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacji projektu badań etnograﬁcznych na wybrany temat, aktywność
na zajęciach
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Sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.220.5ca75b58dc7cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie studentów z podstawowymi koncepcjami i metodami modelowania sztucznej inteligencji, a także
z podstawowymi koncepcjami i metodami modelowania informacji symbolicznej oraz metodami reprezentacji
i przetwarzania wiedzy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe koncepcje i metody modelowania
sztucznej inteligencji oraz zna podstawowe koncepcje
i metody modelowania informacji symbolicznej oraz
metody reprezentacji i przetwarzania wiedzy.

EPI_K2_W03, EPI_K2_W04 egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

operować w praktyce podstawowymi pojęciami
z zakresu sztucznej inteligencji i umie je zastosować
w programowaniu, a także potraﬁ dokonać analizy
semantycznej dowolnego obiektu symbolicznego
i zapisać wynik analizy w formie reprezentacji wiedzy.

EPI_K2_U03, EPI_K2_U04

zaliczenie na ocenę

EPI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do pracy indywidualnej
i zespołowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do zajęć

35

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
131

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

53 / 97

1. Podstawowe koncepcje sztucznej inteligencji.
2. Metody przeszukiwania przestrzeni stanów.
3. Obliczenia ewolucyjne (szczególnie: algorytmy genetyczne).
4. Wnioskowanie oparte na logice (wnioskowanie rezolucyjne, rachunek lambda).
5. Sieci semantyczne, systemy ramowe skrypty.
6. Syntaktyczna analiza wzorców.
7. Systemy regułowe i systemy eksperckie.
1.

W1, U1, K1
8. Rozpoznawanie obrazów i analiza skupisk.
9. Sztuczne sieci neuronowe.
10. Wnioskowanie na podstawie wiedzy niedoskonałej (sieci bayesowskie, teoria
Dempstera-Shafera, wnioskowanie niemonotoniczne).
11. Deﬁniowanie pojęć nieostrych w systemach wiedzy.
12. Architektury kognitywne i systemy wieloagentowe.
13. Zagadnienie inteligencji w ﬁlozoﬁi i psychologii.
14. Zagadnienie sztucznej inteligencji.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

pozytywnie zaliczone kolokwia

Sylabusy
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Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.220.6203b66d6094c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z podstawami semiotyki kultury

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna metodę analizy semiotycznej

EPI_K2_W11

egzamin ustny

W2

student zna kulturotwórczą rolę Internetu

EPI_K2_W11

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

dokonać analizy semiotycznej prostych przekazów
kulturowych

EPI_K2_U02, EPI_K2_U10

prezentacja

EPI_K2_K01

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

korzystając z literatury, rozpoznawać nowe trendy
kulturowe

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pojęcie kultury: deﬁnicje kultury, kultura-natura-cywilizacja, wielość kultur;

W1, W2, U1, K1

2.

2. Semioza: określenie semiozy – rodzaje semioz, semioza a kultura;

W1, W2, U1, K1

3.

3-4. Sygnał i znak: koncepcja znaku, konotat i denotat znaku, znak w kulturze,
język;

W1, W2, U1, K1

4.

5-6. Symbol: określenie symbolu, kultura symboliczna;

W1, W2, U1, K1

5.

7-8. Kultura symboliczna: mit, rytuał. Opis semiotyczny: zakres kultury
symbolicznej, semiotyczna koncepcja mitu;

W1, W2, U1, K1

6.

9-12. Aksjologiczne wymiary kultury:wartości etyczne, wartości estetyczne;

W1, W2, U1, K1

7.

13-14. Kultura popularna a kultura wysoka: główne koncepcje kultury popularnej,
oddziaływanie, tworzenie mitów;

W1, W2, U1, K1

8.

15-16. Technika: ﬁlozoﬁa techniki, barbarzyństwo, dominacja techniki nad
etyką, technologia;

W1, W2, U1, K1

9.

17-18. Religia i religijność. Magia: religia w kulturze, kultury religijne, magia,
religijność, New Age – rytuał;

W1, W2, U1, K1

10.

19-20. Miasto: urbanizacja, semioza miejska,problemy kulturowe współczesnego
miasta;

W1, W2, U1, K1

11.

21-22. Konsumeryzm: shopping, supermarket,– kupowanie jako wolność;

W1, W2, U1, K1

12.

23-24. Kultura instant efekt globalizacji:, globalizacja, glokalizacja, kategoria
instant, symulakry, fastfoodyzacja, prozac;

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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13.

25-30. Świat wirtualny: estetyka, semiotyka, ontologia

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

Zaliczenie ćwiczeń oraz zdany egzamin ustny

ćwiczenia

prezentacja

obecność oraz wystąpienia z przygotowaną prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Zaawansowane techniki programowania 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.220.5ca75b58e13d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kształtowanie u studentów odpowiednich umiejętności w zakresie tworzenia nowoczesnych aplikacji
internetowych w architekturze klient-serwer.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

stosować w praktyce zaawansowane techniki
programowania przy użyciu języków wysokiego
poziomu

EPI_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

właściwego określania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania, a także
do wytyczania kolejnych etapów pracy

EPI_K2_K01, EPI_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie projektu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Architektura klient-serwer dla aplikacji internetowej

U1, K1

2.

Tworzenie komentarzy w formacie phpDoc

U1, K1

3.

Narzędzia statycznej analizy kodu

U1, K1

4.

Obsługa zewnętrznych bibliotek w aplikacji

U1, K1

5.

Routing w aplikacji

U1, K1

6.

System szablonów

U1, K1

7.

Lokalizacja aplikacji

U1, K1

8.

Obsługa bazy danych

U1, K1

9.

Kontener usług

U1, K1

10.

Obsługa formularzy

U1, K1

11.

Walidacja danych wejściowych

U1, K1

12.

Autentykacja i autoryzacja użytkowników

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia laboratoryjne

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Prezentacja i obrona samodzielnie przygotowanego projektu.
Kryteria oceny podane studentom przed przystąpieniem do
zaliczenie na ocenę, projekt
realizacji projektu. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów
UJ.

Wymagania wstępne i dodatkowe
* Wstęp do informatyki * Wprowadzenie do programowania * Systemy operacyjne i sieci * Algorytmy i struktury danych *
Bazy danych * Dokument hipertekstowy * Technologie internetowe * Tworzenie aplikacji internetowych w architekturze
klient-serwer * Systemy kontroli wersji

Sylabusy
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Antropologia Internetu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.240.5ca75b58eefd8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie roli Internetu w kształtowaniu rzeczywistości kulturowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna antropologiczne mechanizmy
powstawania kultury symbolicznej.

EPI_K2_W09

egzamin ustny, esej,
prezentacja
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W2

student zna kulturowe uwarunkowania działań
społecznych w Internecie.

EPI_K2_W13

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić kulturową specyﬁkę przekazu internetowego.

EPI_K2_U09

egzamin ustny

U2

dokonać semiotycznej analizy przekazu symbolicznego
EPI_K2_U09
i zapisać wynik analizy w formie reprezentacji wiedzy.

egzamin ustny

U3

zastosować rozumienie ﬁlozoﬁcznych,
psycholingwistycznych i kulturowych uwarunkowań
procesów komunikacji we współczesnym świecie
do optymalizacji procesu powstawania aplikacji
internetowych.

EPI_K2_U02

egzamin ustny

EPI_K2_K01

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracować indywidualnie i w zespole.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zapoznanie się z e-podręcznikiem

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wstęp – kultura Internetu – Internet w kulturze
2. Komunikacja w Internecie
3. Etykieta internetowa i trolling
4. Blogosfera
5. Pornograﬁa
6. Śmierć w sieci
7. Grupy destrukcyjne w sieci
8. Recycling
9. Religie w Internecie
10. Cyberlegendy
11. Grywalizacja
12. Świat bez Internetu?
13. Religie w sieci

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Mini wykład z prezentacją lub esej 15-stronicowy na
egzamin ustny, esej, prezentacja uzgodniony temat lub egzamin ustny - trzy wybrane pytania
z zestawu podanych

63 / 97

English Language Digital Media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.240.5ca75b58f3e28.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z różnymi wymiarami kulturowo uwarunkowanych zachowań człowieka oraz ich
odwzorowaniem w Internecie.

C2

Kształtowanie u studentów umiejętności weryﬁkowania źródeł informacji.

C3

Rozwijanie u studentów umiejętności korzystania z obcojęzycznej literatury naukowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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student zna różne wymiary kulturowo
uwarunkowanych zachowań człowieka oraz ich
odwzorowanie w Internecie.

W1

EPI_K2_W13

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

weryﬁkować źródła informacji – szacować ich
wiarygodność oraz jakość użytych argumentów.

EPI_K2_U17

zaliczenie na ocenę

U2

korzystać z obcojęzycznej literatury naukowej.

EPI_K2_U22

zaliczenie na ocenę

EPI_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracować indywidualnie i w zespole.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omawianie (w języku angielskim) bieżących zagadnień społecznych, politycznych,
gospodarczych i kulturalnych związanych z krajami angielskiego obszaru
językowego i ich prezentacja w anglojęzycznych mediach elektronicznych.

W1, U2, K1

2.

Zasady krytycznej weryﬁkacji informacji przekazywanej przez różne media z
uwzględnieniem orientacji politycznej medium.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach (dyskusja) oraz napisanie dwóch
esejów dotyczących tematów podjętych podczas zajęć.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

Sylabusy
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Reprezentacja języka w mózgu i umyśle
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.240.5ca75b58f063c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie podstawowych zagadnień organizacji języka naturalnego w umyśle i mózgu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podstawy procesu przetwarzania
i organizacji informacji językowej w umyśle w oparciu
o aktywny ludzki mózg

EPI_K2_W12

egzamin ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować wiedzę o przetwarzaniu informacji
językowej przy projektowaniu interfejsu użytkownika

EPI_K2_U12

prezentacja

U2

potraﬁ przygotować prezentację na zadany temat,
a także przygotować i przeprowadzić eksperyment
psycholingwistyczny oraz umie dokonać analizy
wyników

EPI_K2_U18, EPI_K2_U19

prezentacja

EPI_K2_K01

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ zaangażować grupę celem przeprowadzenia
eksperymentu psycholingwistycznego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

28

przeprowadzenie badań empirycznych

2

uczestnictwo w egzaminie

4

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

konsultacje

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Język jako system symboliczny.
Przetwarzania informacji językowej przez ludzki umysł.
Modele powstałe w oparciu o badania nad organizacją języka w umyśle.
Eksperymentalna sieć leksykalna jako wynik cyklicznie przeprowadzonego testu
skojarzeniowego.
Neuroﬁzjologiczne uwarunkowania języka.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, udział w badaniach, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

obecność

ćwiczenia

prezentacja

obecność, aktywny udział

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza o strukturze języka na poziomie określonym przez efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia.

Sylabusy
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Reprezentacja obiektu materialnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.240.5ca75b58f2139.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi typami reprezentacji obiektu materialnego funkcjonującymi w ramach
zachodniego kręgu kulturowego, a także wybranymi formami reprezentacji pochodzącymi z innych kręgów
kulturowych.

C2

Prezentacja różnych metod opisu, analizy i interpretacji obiektu materialnego.

C3

Kształtowanie umiejętności w zakresie rozróżniania technik wytwarzania, rodzajów materialnych nośników oraz
stylu, w którym została wykonana dana reprezentacja.

C4

Kształtowanie umiejętności w zakresie analizy i interpretacji wskazanego obiektu materialnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady opisu, dokumentowania, analizy i interpretacji
reprezentacji obiektu materialnego.

EPI_K2_W14

zaliczenie

W2

metody student tworzenia informacji symbolicznej
oraz reprezentacji obiektów materialnych.

EPI_K2_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisać i zaprezentować w Internecie wybrany obiekt
materialny.

EPI_K2_U14

zaliczenie

U2

przedstawić w formie prezentacji wyniki opisu i analizy
wybranego obiektu materialnego.

EPI_K2_U18

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

krytycznie ocenić i zweryﬁkować znalezione
informacje na temat danych obiektów dziedzictwa
kulturowego.

EPI_K2_U17

egzamin ustny

U4

analizować różne formy reprezentacji obiektu
materialnego.

EPI_K2_U10

egzamin ustny

U5

pracować indywidualnie i w zespole nad
przygotowaniem opisu – w formie tekstowej
i audiowizualnej – danego obiektu materialnego.

EPI_K2_U23

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prezentacji wyników analizy danej reprezentacji
obiektu materialnego wykonanej tak indywidualnie,
jak i w zespole.

EPI_K2_K01

egzamin ustny,
zaliczenie

K2

skutecznego planowania etapów pracy,
selekcjonowania, pozycjonowania, wyznaczania
hierarchii komponentów i cech obiektu materialnego.

EPI_K2_K03

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

3

przygotowanie do ćwiczeń

3

zbieranie informacji do zadanej pracy

6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

6

wykonanie ćwiczeń

6

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
84

ECTS
3.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia: reprezentacji, znaku, medium, techniki, stylu, punktu
widzenia, interpretacji.

W1, W2, U4, K2

2.

Medium: podstawowe techniki malarskie, graﬁczne i rzeźbiarskie.

W1, W2, U4

3.

Człowiek: obraz człowieka i obraz ciała (wizualne, tekstowe i audiowizualne formy
reprezentacji).

W1, W2, U1, U2, U4

4.

Reprezentacje obiektu ożywionego: zwierzę (Ikona versus symbol).

W1, W2, U1, U2, U4

5.

Reprezentacje obiektu ożywionego: roślina i przyroda (temat główny i tło).

W1, W2, U1, U2, U4

6.

Obiekt nieożywiony: przedmiot (funkcja użytkowa i dekoracyjna). Wzornictwo
przemysłowe (dizajn)

W1, W2, U1, U2, U4

7.

Styl a gatunek. Malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka

W1, W2, U1, U2, U4

8.

Architektura: budynek (skala makro).

W1, W2, U1, U2, U4

9.

Architektura: element architektoniczny (skala mikro).

W1, U1, U2, U4

10.

Podstawy kompozycji (perspektywa, punkt widzenia, kolor, układ).

W1, W2, U1, U2, U4

11.

Kompozycja, układ i znaczenie: portret, autoportret, akt.

W1, W2, U1, U2, U4

12.

Kompozycja, układ i znaczenie: krajobraz i pejzaż.

W1, W2, U1, U2, U4

13.

Kompozycja, układ i znaczenie: pejzaż miejski, pejzaż wiejski (sceny rodzajowe).

W1, W2, U1, U2, U4

14.

Metaobrazy i metateksty.

W1, W2, U1, U2, U4

15.

Brak reprezentacji (kwestie graniczne).

W1, W2, U1, U3, U4

16.

Wokół form reprezentacji. Dyskusja

W1, W2, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

17.

Pojęcie ekfrazy. Reprezentacja słowna versus reprezentacja obrazowa. Skuteczne
sposoby opisu

W1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

18.

Człowiek: autoportret wizualny (selﬁe, awatar) vs autoportret słowny. Pojęcie
autokreacji, roli społecznej, „odgrywania”, performatywności (John Langshaw
Austin, Judith Butler)

W2, U2, U3, U4

19.

Analiza ikonograﬁczna i interpretacja ikonologiczna dzieła sztuki (Erwin Panofski).

W1, W2, U2, U3, U4, U5,
K1

20.

Zwierzę (obiekt ożywiony, obiekt w ruchu): formy reprezentacji. Kwestia znaczenia W2, U2, U3, U4, U5, K1

21.

Nowe metody opisu reprezentacji wizualnej. Kwestia wpływu techniki, medium,
miejsca prezentacji na kształt i znaczenie reprezentacji (Geoges Didi-Huberman)

U2, U3, U4, U5, K1, K2

22.

Rzeźba – reprezentacje trójwymiarowe (analiza, prezentacja wyników badań
terenowych).

W1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

23.

Pejzaż symboliczny. Symbol w sztuce (J. Białostocki)

W1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

24.

Jak opisywać obiekt architektoniczny? Budynek i element architektoniczny
(analiza).

U2, U3, U4, U5, K1, K2

Sylabusy
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25.

Budynek - analiza porównawcza - prezentacje uczestników kursu.
Budynek - analiza porównawcza - prezentacje uczestników kursu.

26.

W2, U2, U3, U4, U5, K1,
K2
W2, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

27.

Reprezentacja i jej interpretacja. Podstawowe typy reprezentacji obrazowych (S.
Alpers)

W2, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

28.

Fotograﬁa – warunki tworzenia, powstawania reprezentacji (Roland Barthes, Susan W1, W2, U2, U3, U4, U5,
Sontag).
K1, K2

29.

Obiekt w ruchu, obiekt ruchomy. Sposoby i metody analizy

W1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2

30.

Gatunki syntetyczne: opera (W.A.Mozart, Don Giovanni – analiza).

W1, U2, U4, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

uczestnictwo w wykładach, pozytywna ocena z egzaminu lub zaliczenie
ćwiczeń na ocenę bardzo dobrą

ćwiczenia

zaliczenie

zaliczenie wszystkich zadań i kolokwiów, obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Orientacja w ramach kultury zachodniej i stworzonych w jej ramach artefaktów. Znajomość podstawowych pojęć z dziedzin
humanistycznych (m.in. historia sztuki, językoznawstwo, literaturoznawstwo, wiedza o kulturze, socjologia).

Sylabusy
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Reprezentacja obiektu materialnego – projekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.240.5ca75b5901e6c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykonywanie ćwiczeń połączonych z prezentacją różnych metod opisu, analizy i interpretacji obiektu
materialnego w celu kształtowania umiejętności określenia znaczenia danej reprezentacji.

C2

Prezentacja zasobu pojęciowego z zakresu nauk humanistycznych w celu kształtowania umiejętności tworzenia
szczegółowego i funkcjonalnego opisu danej reprezentacji.

C3

Kształtowanie umiejętności dostosowywania metody, sposobu i wyboru aparatu pojęciowego do wybranej formy
reprezentacji obiektu materialnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady opisu, dokumentowania, analizy i interpretacji
podstawowych rodzajów reprezentacji obiektu
materialnego obecnych w kulturze.

EPI_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaprojektować i stworzyć funkcjonalną stronę
internetową zawierającą analizę, opis wybranego
obiektu materialnego.

EPI_K2_U14, EPI_K2_U15

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

analizować i określać znaczenie różnych form
reprezentacji obiektu materialnego.

EPI_K2_U04, EPI_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
projekt

EPI_K2_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracować indywidualnie i w zespole nad
przygotowaniem dokumentacji wizualnej lub
audiowizualnej, a także opisu danego obiektu
materialnego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

poprawa projektu

15

badania terenowe

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

konsultacje

15

przygotowanie raportu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie referatu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Awatar. Moja reprezentacja w Internecie (media społecznościowe, fora
internetowe, czaty) – dyskusja, analiza przykładów

W1, U2, K1

2.

Przedmiot – funkcja, forma, kwestia użytkownika.

W1, U2, K1

3.

Dyskusja nad wyborem obiektu materialnego do projektu zaliczeniowego.
Wstępne omówienie reprezentacji w formie referatu i prezentacji multimedialnej
(projekt).

W1, U2, K1

4.

Prezentacja wyników pracy nad projektem zaliczeniowym (dyskusja skupiona
wokół literatury przedmiotu, korekty, pomysłów i konkretnych metod i strategii
opisu).

W1, U1, U2, K1

5.

Prezentacja wyników pracy nad projektem (zmiana punktu widzenia, praca w
grupach).

W1, U2, K1

6.

Referat połączony z prezentacją pomysłów dotyczących projektowanej strony
internetowej. Dyskusja wokół prezentowanych projektów (ankieta, sondaż)

W1, U1, U2, K1

7.

Referat połączony z prezentacją pomysłów dotyczących projektowanej strony
internetowej. Dyskusja wokół prezentowanych projektów (ankieta, sondaż)

W1, U1, U2, K1

8.

Prezentacja wyników pracy nad projektem zaliczeniowym (konsultacje
indywidualne).

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, seminarium, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny projektu
obejmującego stworzenie strony internetowej zawierającej opis,
analizę, interpretację semantyczną oraz dokumentację wizualną i
audiowizualną wybranego obiektu materialnego. Student ma za
zadanie stworzyć stronę internetową i skutecznie zaprezentować
projekt prowadzącemu, a także innym uczestnikom kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęć z dziedzin humanistycznych (m.in. historia sztuki, literaturoznawstwo, językoznawstwo,
muzykologia, socjologia)

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.2C0.5ca75b5904424.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest wybór tematu pracy dyplomowej i nadzór nad przygotowaniem pracy zgodnie
ze standardami akademickimi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe zasady
prowadzenia badań naukowych i ich opisu

EPI_K2_W16

zaliczenie

U1

Student potraﬁ znaleźć literaturę przedmiotu
i pozyskać z niej informacje niezbędne
do przeprowadzenia badań oraz do zaprojektowania
i wykonania systemów informatycznych związanych
z badaniami

EPI_K2_U15, EPI_K2_U16,
EPI_K2_U22

zaliczenie

U2

Student potraﬁ weryﬁkować źródła informacji

EPI_K2_U17

zaliczenie

U3

Student potraﬁ zebrać dane, dokonać ich analizy
i opisać wyniki zgodnie z zasadami postępowania
naukowego

EPI_K2_U19

zaliczenie

U4

Student potraﬁ zaprojektować i wykonać złożony
projekt informatyczny

EPI_K2_U08

zaliczenie

U5

Student potraﬁ ocenić uwarunkowania prawne
konkretnego rozwiązania informatycznego

EPI_K2_U20

zaliczenie

U6

Student potraﬁ zbudować model potrzeb i nawyków
użytkownika aplikacji internetowej

EPI_K2_U10, EPI_K2_U11

zaliczenie

U7

Student potraﬁ użyć wiedzy o procesach komunikacji
do optymalizacji aplikacji internetowej

EPI_K2_U04, EPI_K2_U12

zaliczenie

EPI_K2_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do określenia priorytetów,
służących realizacji do realizacji określonego celu

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

analiza problemu

10

przygotowanie referatu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

100

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybór tematu pracy dyplomowej – student przedstawia propozycję, a promotor
zatwierdza temat i jego zakres. W przypadku, gdy propozycja studenta nie
odpowiada wymogom pracy dyplomowej temat proponuje prowadzący
seminarium.

W1, U1, U2

2.

Przygotowanie planu pracy, który zawiera:
uzasadnienie wyboru tematu oraz uzasadnienie potrzeby stworzenia aplikacji
stanowiącej projekt dyplomowy,
uzasadnienie założeń funkcjonalnych aplikacji - powiązanie z badaniami,
uzasadnienie założeń implementacyjnych i opis samej implementacji,
analizę funkcjonowania aplikacji – testy,
analizę perspektyw dalszych prac.

W1, U1, U2, U4, U6, U7,
K1

3.

Przygotowanie, przedstawienie i analiza kolejnych rozdziałów pracy dyplomowej.

U4, U5, U6, U7

4.

Poprawa tekstu pracy dyplomowej.

U3, U4, U5, U6, U7

5.

Analiza całości i zatwierdzenie pracy.

W1, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ustalenie tematu pracy - zatwierdza prowadzący. Przygotowanie planu
pracy. Zaliczenie Seminarium dyplomowego 2 w semestrze 3 wymagane
jest, by móc zaliczyć Seminarium dyplomowe 2 w semestrze 4.
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Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie i złożenie tekstu pracy dyplomowej przez Studenta,
zatwierdzenie pracy przez Promotora zgodnie z wymogami dla wiodącej
dyscypliny naukowej i Regulaminem UJ. Warunkiem uzyskania zaliczenia z
Seminarium dyplomowe 2 w semestrze 4 jest uzyskanie zaliczenia z
przedmiotu Seminarium dyplomowe 2 w semestrze 3.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu Seminarium dyplomowe 1 (sem. 1 i sem. 2).

Sylabusy
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Analiza danych w Pythonie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.280.5ca75b590a66d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwinięcie podstawowych umiejętności języka Python do eksploracji różnych typów danych i ich analizy, np.
w planowaniu strategii biznesowej.

C2

Nauczenie przygotowywania surowych informacji do analizy naukowej i ich przetwarzania.

C3

Pokazanie: jak przeprowadzić analizę statystyczną lub zastosować inne metody matematyczne do analizy
danych; oraz jak odpowiednio wizualizować wyniki i przewidzieć przyszłe trendy danych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wiedza: – student zna powszechnie stosowane
matematyczne metody analizy danych i informacji
oraz potraﬁ je odpowiednio zastosować (K_W02_Ś,
K_W03_ŚH) – student zna obecnie stosowane pakiety
komputerowe i biblioteki do przetwarzania danych
w języku Python (K_W05_Ś)

zaliczenie pisemne,
EPI_K2_W05, EPI_K2_W07 zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętności: – student potraﬁ pozyskać i przygotować
surowe dane do analizy (K_U07_Ś, K_U18_ŚH) –
student potraﬁ używać obecnie stosowane pakiety
komputerowe i biblioteki do przetwarzania danych
w języku Python (K_U02_H) – student potraﬁ
przetworzyć, przeanalizować i zwizualizować dane
w odpowiednim celu, np.: predykcji, klastrowania,
wnioskowania (K_U14_Ś, K_U18_ŚH)

EPI_K2_U05, EPI_K2_U08,
EPI_K2_U15, EPI_K2_U19

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
laboratoria

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie projektu

5

przygotowanie do zajęć

10

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Porównanie plusów i minusów języka Python w ujęciu analizy danych do innych
języków programowania
2. Środowisko Anaconda i wprowadzenie do głównych bibliotek analizy danych:
Nupy, Scipy oraz Matplotlib
3. Interaktywna analiza kodu za pomocą IPython/Jupyter
4. Dobre nawyki w analizie danych: kontrola wersji, współdzielenie kodu
5. Sposoby importu i eksportu danych w języku Python
6. Przetwarzanie danych tekstowych
7. Przetwarzanie i struktury danych w pakiecie pandas
1.

8. Metody parsowania (agregacja, ...)

W1, U1

9. Weryﬁkacja i sanityzacja: szukanie anomalii i brakujących wartości
10. Wizualizacja graﬁczna danych w Pythonie
11. Podstawowe wnioskowanie statystyczne
12. Przegląd pakietów Pythona do analizy rozszerzonych danych (szeregi
czasowe, modelowanie bayesoskie, analiza geoprzestrzenna)
13. Wprowadzenie do "scikit-learn"
14. Selekcja cech
15. Klasyﬁkacja i regresja
16. Dekompozycja danych i klastrowanie

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne, rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów
Rodzaj zajęć

laboratoria

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na zaliczenie przedmiotu składają się zadania laboratoryjne,
projekt oraz kolokwium zaliczeniowe. Warunkiem dopuszczenia
do kolokwium jest zaliczenie co najmniej połowy zadań
laboratoryjnych oraz pozytywna ocena z projektu
zaliczeniowego. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.
Warunki zaliczenia przedmiotu i kryteria oceny podawane na
początku zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Student ma prawo opuścić w semestrze 1 zajęcia bez podania
przyczyny, jest jednak zobligowany we własnym zakresie nadrobić materiał z tych zajęć. Obecność sprawdzana jest w formie
przesłania mailowo na adres prowadzącego pod koniec zajęć pliku z kodem programu, wygenerowanym w trakcie zajęć.
Realizacja zajęć wymaga podstawowej wiedzy z zakresu Pythona, ze szczególnym uwzględnieniem struktur danych w tym
języku

Sylabusy
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Interfejs użytkownika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.280.5ca75b5908dc4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, laboratoria: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Analiza różnych form interfejsu użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem interfejsu w języku naturalnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

złożoność problematyki interfejsu użytkownika

EPI_K2_W08

egzamin ustny, projekt

W2

zasady ergonomii i ich zastosowanie w projektowaniu
interfejsu użytkownika

EPI_K2_W04, EPI_K2_W08

egzamin ustny, projekt,
zaliczenie

Sylabusy
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W3

pojęcie interfejsu hybrydowego i zastosowania
poszczególnych warstw interfejsu

EPI_K2_W08

egzamin ustny, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umie stosować zasady ergonomii w projektowaniu
interfejsu graﬁcznego

EPI_K2_U04, EPI_K2_U06,
EPI_K2_U08

egzamin ustny, projekt,
zaliczenie

U2

umie zaprojektować interfejs hybrydowy

EPI_K2_U06, EPI_K2_U08

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

laboratoria

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

programowanie

30

przygotowanie do egzaminu

10

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie interfejsu użytkownika; wiersz poleceń (command line), interfejs graﬁczny
GUI (Graphic User Interface), interfejs hybrydowy (multimodal), Interfejs głosowy,
interfejs dla osób z upośledzeniem wzroku.

W1

2.

Interfejs graﬁczny (GUI): heurystyki Nielsena, ergonomia interfejsu (user oriented
design), struktura interfejsu, elementy graﬁczne;

W1, W2, U1

3.

Interfejs w języku naturalnym: rozpoznawanie mowy, rozumienie ludzkiej
wypowiedzi – słowniki i schematy semantyczne wypowiedzi; translacja efektu
rozumienia na język systemu komputerowego (aplikacji), generowanie odpowiedzi
systemu – schematy semantyczno-syntaktyczne

W1, W2, W3, U2

4.

Komunikacja człowiek – maszyna (human – computer interaction); Dialog: pojęcie
dialogu, systemy dialogowe;

W1, W3, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny, projekt

wykonanie i analiza projektu interfejsu

laboratoria

zaliczenie

wykonanie zadanych ćwiczeń

Sylabusy
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Interfejs użytkownika – projekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.280.5ca75b590e7b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kształtowanie u studentów odpowiednich umiejętności z zakresu projektowania i wykonania interfejsu w języku
naturalnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student rozumie pojęcie interfejsu hybrydowego

EPI_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zaprojektować i wykonać interfejs w języku
naturalnym

EPI_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

student umie zaprojektować interfejs hybrydowy

EPI_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

analiza wymagań

10

projektowanie

20

programowanie

40

testowanie

15

przygotowanie dokumentacji

20

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybór tematyki i stopnia trudności projektu. Student wykonuje samodzielnie
interfejs w języku naturalnym do samodzielnie zaprojektowanego regułowego
systemu doradczego (expert system), dysponującego wiedzą z dowolnego
zakresu.

W1, U1, U2

2.

Interfejs musi uwzględniać następujące założenia:
– Interfejs jest przeznaczony do komunikacji człowiek – regułowy system
doradczy, dysponujący wiedzą na dowolny temat.
– Interfejs interpretuje tekstową postać wypowiedzi użytkownika.
– Interfejs rozpoznaje formy ﬂeksyjne wyrazów języka polskiego.
– Interfejs rozpoznaje kontekstowo uwarunkowane wyrażenia równoznaczne,
– Interfejs współpracuje z systemem komputerowym wykonanym samodzielnie
przez studenta
– Interfejs w języku naturalnym jest wbudowany w interfejs WWW

W1, U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Poprawne programistycznie i zgodne ze specyﬁkacją wykonanie
zaliczenie na ocenę, projekt projektu. Informacja o sposobie oceny podawana przy
rozpoczęciu zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotów: Zaawansowane techniki programowania 1, Analiza semantyczna

Sylabusy

89 / 97

Neurolingwistyka – wprowadzenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.280.5ca75b59114cf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji języków naturalnych w strukturach ludzkiego mózgu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

organizację języka naturalnego w mózgu, jak również
zaburzenia mowy i rozchwianie systemu językowego
o podłożu organicznym

EPI_K2_W12

egzamin ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
zastosować wiedzę o organizacji i dysfunkcjach języka
naturalnego w projektowaniu interfejsu

U1

EPI_K2_U12

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

4

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

konsultacje

6

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Język naturalny: spójny system symboliczny - zagadnienia związane ze strukturą
języka naturalnego to część językoznawcza niezbędna do przejścia do dwóch
kolejnych części.

W1, U1

2.

Organizacja języka naturalnego w mózgu.

W1, U1

3.

Zaburzenia mowy.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywny udział
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Wprowadzenie do zarządzania ﬁrmą
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.280.5ca75b590c46b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0417Umiejętności związane z miejscem pracy

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami, koncepcjami i problemami, związanymi
z procesem zarządzania oraz praktycznymi aspektami przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem
zarządzania projektami informatycznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

– student zna podstawy zarządzania projektami
informatycznymi (K_W16+)

EPI_K2_W19

zaliczenie pisemne,
projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

– student potraﬁ oszacować celowość i koszt
wdrożenia rozwiązań informatycznych (K_U20++)

EPI_K2_U15

zaliczenie pisemne,
projekt

EPI_K2_K01

zaliczenie pisemne,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

– student jest gotów do określenia warunków
służących realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania, a także wytyczyć kolejne etapy pracy
(K_K03+)

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie projektu

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zarządzanie – podstawowe pojęcia, koncepcje i problemy. Wyzwania
współczesnego zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W1

2.

Zarządzanie w praktyce (planowanie, kontrola, kierowanie i organizowanie) na
przykładzie zarządzania projektem informatycznym

W1

3.

Organizacja jako przedmiot zarządzania. Zarządzanie przedsiębiorczością.
Tworzenie modeli biznesowych.

U1, K1

4.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Zarządzanie projektami na
przykładzie zarządzania projektem informatycznym

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Pozytywna ocena końcowa, obliczana na podstawie średniej
arytmetycznej ocen z kolokwium i projektu zaliczeniowego.
zaliczenie pisemne, projekt
Zasady zaliczenia i kryteria oceny podawane są na początku
zajęć. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UJ.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

94 / 97

Projekt dyplomowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
elektroniczne przetwarzanie informacji

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZEPIS.280.5ca75b588dfab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Informatyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0613Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
20.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności projektowania i wykonania aplikacji internetowej związanej z określonym problemem

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student zna i rozumie zasady projektowania
i programowania aplikacji dla potrzeb badań
naukowych

EPI_K2_W03,
EPI_K2_W04,
zaliczenie na ocenę,
EPI_K2_W06,
projekt
EPI_K2_W07, EPI_K2_W18
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ potraﬁ wykonać zaawansowany projekt EPI_K2_U08, EPI_K2_U21,
informatyczny na wybrany temat
EPI_K2_U23

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

Student potraﬁ znaleźć literaturę przedmiotu
i pozyskiwać z niej informacje niezbędne
do zaprojektowania i wykonania systemów
informatycznych

EPI_K2_U16, EPI_K2_U17

zaliczenie na ocenę,
projekt

U3

Student potraﬁ zebrać dane, dokonać ich analizy
i przedstawić wyniki zgodnie z zasadami
obowiązującymi w badaniach naukowych

EPI_K2_U11, EPI_K2_U17,
EPI_K2_U19

zaliczenie na ocenę,
projekt

U4

Student potraﬁ korzystać z obcojęzycznej literatury
naukowej i technicznej

EPI_K2_U22

zaliczenie na ocenę,
projekt

U5

Student potraﬁ potraﬁ korzystać z wiedzy na temat
zasad prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa
Internetu i prawa patentowego w praktyce zawodowej

EPI_K2_U20

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do tego, by określić priorytety
i wytyczyć kolejne etapy pracy przy realizacji projektu

EPI_K2_K01, EPI_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

K2

Student jest gotów do tego, by rozumieć potrzebę
ustawicznego poszerzania swojej wiedzy
i umiejętności

EPI_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

konsultacje

15

analiza wymagań

60

projektowanie

90

pozyskanie danych

90

programowanie

120

testowanie

90

poprawa projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
510

ECTS
20.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybór tematu aplikacji – temat ustalany w trakcie seminarium dyplomowego 2 temat proponuje student, ale zatwierdza promotor. Jeśli student nie jest w stanie
zaproponować tematu, wówczas wybiera jeden z tematów zaproponowany przez
promotora,

W1, U2, U4, K1

2.

Projektowanie aplikacji interakcyjnej z interfejsem WWW i jej wykonanie w
wysokopoziomowym języku programowania

W1, U1, U2, U3, U4, U5,
K1

3.

Konsultacje z prowadzącym

W1, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, metoda projektów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Poprawne wykonanie projektu. Zasady oceny: ocena jakościowa
danych wyjściowych; odpowiedniość danych i algorytmów;
narzędzia reprezentacji wiedzy; ergonomia interfejsu użytkownika;
przestrzeganie warunków licencji programowania. Do uzyskania
zaliczenia z Projektu dyplomowego niezbędne jest uzyskanie
zaliczenia z Seminarium dyplomowego 2 w semestrze 4.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu Seminarium dyplomowe 2 w semestrze 3 (zimowym).

Sylabusy
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Załącznik nr 212 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek:

ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o sztuce

60%

Nauki o kulturze i religii 17%
Literaturoznawstwo

6%

Językoznawstwo

6%

Historia

5%

Filozoﬁa

3%

Nauki socjologiczne

3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach zapewnia studentom wszechstronne i kompleksowe przygotowanie w
zakresie znajomości i analizy współczesnej kultury audiowizualnej. W toku studiów studenci zapoznają się z historią ﬁlmu
powszechnego i polskiego (w tym z historią polskiego ﬁlmu dokumentalnego) oraz historią mediów. Poza wiedzą dotyczącą
historii uzyskują kompetencje analityczne (analizy ﬁlmu oraz współczesnych zjawisk medialnych - mediów
społecznościowych oraz szeroko rozumianej cyberkultury). Studenci rozpoczynający naukę wprowadzeni zostają w takie
dziedziny wiedzy, które pozwolą z jednej strony umiejscowić współczesnej przejawy kultury i sztuki w szerokim kontekście
historycznym (historii sztuki, historii kultury czy historii mediów), a jednocześnie poszerzą instrumentarium analityczne
(dzięki wiedzy z zakresu fotograﬁi, malarstwa, literatury, muzyki czy teatru).

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach zgodna jest ze Strategią Rozwoju UJ na lata
2014-2020. Koncepcja kształcenia pozwala studentom na uzyskanie wiedzy z zakresu historii sztuk audiowizualnych oraz
przejawów współczesnej kultury medialnej oraz dostarcza narzędzi do krytycznej analizy tych zjawisk w kontekście innych
sztuk oraz przemian kulturowych. Studenci przygotowani zostają do oceny, ale także tworzenia treści kultury w toku kursów
warsztatowych i konwersatoriów o praktycznym charakterze.

Charakterystyka kierunku

3 / 162

Cele kształcenia
dostarczenie podstawowej wiedzy o dziedzinach kultury artystycznej oraz kulturze audiowizualnej, związanych z nimi
teoriami oraz metodologiami badań konkretnych praktyk twórczych, komunikacyjnych i społecznych w kontekście
uwarunkowań kulturowych, technologicznych i medialnych
dostarczenie na poziomie podstawowym szczegółowej wiedzy teoretycznej i faktograﬁcznej z zakresu ﬁlmoznawstwa i
medioznawstwa, obejmującej znajomość kina polskiego i powszechnego, historii myśli ﬁlmowej, mediów audiowizualnych
oraz ich historycznego rozwoju, dominujących tendencji i nurtów
dostarczenie podstawowej wiedzy na temat metodologii badania praktyk artystycznych i kulturowych realizowanych na
obszarze kina oraz mediów audiowizualnych; analizowania i interpretowania tekstów ﬁlmowych oraz medialnych, z
uwzględnieniem specyﬁki warsztatu i sytuacji komunikacyjnej
nabycie przez studenta umiejętności kontekstualnych analiz tekstów kultury i ich uwarunkowań
nabycie umiejętności korzystania z naukowych zasobów i źródeł informacji (multimedialnych)
nabycie umiejętności formułowania tez badawczych i przeprowadzenia argumentacji oraz przygotowania wypowiedzi
pisemnej bądź ustnej
nabycie umiejętności prowadzenia pogłębionych analiz o charakterze interdyscyplinarnym, wykorzystujących przyswojone w
czasie studiów metodologie oraz modele analityczne
nabycie umiejętności interpretacji zjawisk kultury audiowizualnej z perspektywy kulturoznawczej, technologicznej,
ﬁlmoznawczej i medialnej
nabycie kompetencji społecznych związanych ze świadomością dynamiki i ciągłości procesu edukacyjnego, konieczności jego
kontekstualnego osadzenia w zjawiskach artystyczno-społeczno-kulturowych a także bieżącym życiu naukowym
nabycie kompetencji na poziomie świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu akademickim, wykraczającym poza
struktury wyższych uczelni

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Coraz większa dominacja nowych rozwiązań technologicznych - zarówno w obszarze sztuki, jak i kultury i codziennego życia sprawia, że znajomość zarówno kontekstów, jak i głębokiego zrozumienia procesów stojących za nowymi praktykami
komunikacyjnymi i technologiami staje się wiedzą niezbędną dla osób, które pracują w instytucjach kultury, organizują
przedsięwzięcia artystyczne i popularyzatorskie. Obecność krytycznych i świadomych komentatorów i krytyków ﬁlmu,
mediów tradycyjnych oraz nowych mediów jest cennym elementem przestrzeni publicznej.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Kierunek ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach nastawiony jest na poszerzanie wiedzy w zakresie historii oraz
współczesnych uwarunkowań w domenie ﬁlmu, mediów i szeroko rozumianej kultury audiowizualnej. Poprzez uwzględnienie
w programie zarówno kursów historyczno-teoretycznych, jak i praktycznych i projektowych (z zakresu analizy ﬁlmu, mediów
oraz projektowania treści)studenci przygotowywani są do pracy z instytucjach sztuki i kultury oraz spełniania istotnej,
kulturotwórczej roli w życiu społecznym.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania naukowe prowadzone przez pracowników grupują się wokół czterech podstawowych tematów, wyznaczanych przez
podział Instytutu na cztery zespoły: Katedrę Historii Filmu, Katedrę Historii Filmu Polskiego, Katedrę Mediów Audiowizualnych
oraz Zakład Teorii i Antropologii Filmu. W obrębie każdego z tych tematów Instytut ma znaczące osiągnięcia, widoczne
zarówno w opublikowanych pracach naukowych, w opracowywanych aktualnie projektach, jak w kształceniu młodej kadry. W
Instytucie prowadzone są wieloletnie, ﬁnansowane ze źródeł zewnętrznych projekty badawcze. Są to między innymi:
całościowa reinterpretacja historii kina, których efektem jest seria publikacyjna Historia kina; Kultura miejska - węzły i
przepływy ﬁnansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa; projekty ﬁnansowane przez Narodowe Centrum Nauki
m.in.: Telefon, kino i cyborgi. Relacje rozwoju technologii i społeczności niesłyszących w XX i XXI wieku, Estetyka
obrazowania post-cyfrowego. Między nowym materializmem a ﬁlozoﬁą zorientowaną na przedmiot, Poetyka kina queer, Gra
jako obiekt oporny. Relacja gracza z grą wideo w perspektywie posthumanistycznej; czy Pionierki z kamerą. Kobiety w kinie i
fotograﬁi w Galicji 1896-1945 we współpracy z Muzeum Historii Fotograﬁi w Krakowie.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Główne kierunki badań prowadzonych w jednostce to: historia kina światowego, historia kina polskiego, historia mediów i
techniki oraz analiza współczesnych tendencji kultury i sztuki. Korespondują one z programem studiów, w którym nacisk
położony jest na kwestie związane z historią i teorią kina światowego oraz polskiego, historią i analizą mediów oraz
współczesnych zjawisk w domenie sztuki i kultury. Współpraca badaczy z instytucjami kultury i sztuki oraz zaangażowanie w
organizację festiwali ﬁlmowych czy prowadzenie czasopism („Przegląd Kulturoznawczy”, „Ekrany”) pozwala zaproponować
studentom coś więcej niż wyłącznie teoretyczne rozważania i analizy.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Jednostka dysponuje salami wykładowymi, ćwiczeniowymi, salą seminaryjno-konferencyjną, a także wyposażoną w
piętnaście stanowisk komputerowych pracownią. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w rzutniki, ekrany i
komputery z dostępem do Internetu oraz odtwarzacze VHS/DVD. Do dyspozycji studentów pozostaje także Biblioteka
Wydziału zaopatrywana na bieżąco w literaturę o tematyce ﬁlmoznawczej i medioznawczej.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0215

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program studiów obejmuje dwa typy przedmiotów: obowiązkowe, zaliczane przez wszystkich studentów oraz kursy
fakultatywne, które studenci mogą dowolnie wybierać w zakresie, który pozwoli im uzyskać 60 punktów ECTS w ramach
każdego roku akademickiego. Studenci przedmioty fakultatywne wybierają wedle własnych zainteresowań, zachęcani są
jednak, by uczestniczyli w przedmiotach z zakresu mediów, jeśli planują wybór seminarium licencjackiego ukierunkowanego
na wiedzę o mediach, oraz fakultetów ﬁlmoznawczych, jeśli przygotowują się do napisania pracy licencjackiej w zakresie
ﬁlmu.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

169

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

8

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

69

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

2

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

6

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1797

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Praktyki zawodowe są integralną częścią studiów, a student Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ zobowiązany jest do odbycia
praktyki zawodowej w wymiarze 60 godzin do końca IV semestru studiów. Praktyki powinny być realizowane tylko w
placówkach kulturalnych w taki sposób, aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi. Lista dostępnych instytucji
proponowana jest przez Instytut, jednak możliwe jest odbycie praktyk w instytucjach spoza listy, z którymi student
samodzielnie nawiąże współpracę, o ile spełniają one wymogi przewidziane regulaminem praktyk.

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem uzyskania tytułu licencjata w zakresie ﬁlmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach jest zrealizowanie programu
studiów, w tym uzyskanie zaliczenia z seminarium licencjackiego. Będąca jego efektem praca dyplomowa powinna zostać w
odpowiednich terminach wgrana do systemu APD, zaakceptowana przez promotora i zrecenzowana przez recenzenta.
Dopełnienie tej procedury oraz uzyskanie pozytywnych recenzji umożliwia złożenie egzaminu dyplomowego, którego
pozytywna ocena upoważnia do uzyskania tytułu licencjata.

Program

7 / 162

Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FWN_K1_W01

Absolwent zna i rozumie /posiada podstawową wiedzę na temat metodologii badań
kultury audiowizualnej

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FWN_K1_W02

Absolwent zna i rozumie podstawową terminologię nauk humanistycznych stosowaną
w ﬁlmoznawstwie i medioznawstwie kulturoznawczym

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W03

Absolwent zna i rozumie główne uwarunkowania i konteksty procesów historycznokulturowych XX i XXI wieku

P6U_W

FWN_K1_W04

Absolwent zna i rozumie /ma podstawową wiedzę na temat poszczególnych dziedzin
kultury artystycznej (w szczególności kultury artystycznej XX i XXI wieku)

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W05

Absolwent zna i rozumie najważniejsze, aktualne kierunki i koncepcje badawcze w
zakresie ﬁlmoznawstwa i medioznawstwa kulturoznawczego

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W06

Absolwent zna i rozumie /posiada podstawową wiedzę na temat relacji między
językiem i kulturą (w szczególności kulturą audiowizualną)

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W07

Absolwent zna i rozumie /posiada wiedzę z zakresu historii ﬁlmu powszechnego – od
kina niemego po kino współczesne

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W08

Absolwent zna i rozumie /posiada wiedzę z zakresu historii ﬁlmu polskiego

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W09

Absolwent zna i rozumie /posiada wiedzę z zakresu historii myśli ﬁlmowej

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W10

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody oraz pojęcia analizy ﬁlmu i przekazów
tworzonych przez nowe media

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FWN_K1_W11

Absolwent zna i rozumie /posiada podstawową wiedzę z zakresu historii mediów
audiowizualnych

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W12

Absolwent zna i rozumie ciągłość praktyk kulturowych realizowanych w ramach
różnych platform medialnych

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FWN_K1_W13

Absolwent zna i rozumie /posiada wiedzę na temat metodologicznych podstaw
genologii ﬁlmowej i telewizyjnej

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W14

Absolwent zna i rozumie /posiada wiedzę dotyczącą warsztatu twórcy ﬁlmowego: zna
zasady montażu, realizacji obrazu, tworzenia scenariusza

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W15

Absolwent zna i rozumie kulturowe konteksty gier wideo i ich miejsce wobec innych
mediów audiowizualnych oraz sztuk tradycyjnych

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W16

Absolwent zna i rozumie ideę komputerowego przetwarzania danych i zna
podstawowe rodzaje relacji konstruowanych poprzez użycie oprogramowania

P6U_W, P6S_WK

FWN_K1_W17

Absolwent zna i rozumie regulacje prawne dotyczące własności intelektualnej oraz
szczegółowe przepisy odnoszące się do praw autorskich twórców dzieł
audiowizualnych

P6U_W, P6S_WK

FWN_K1_W18

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kultury z
obszaru kina i mediów audiowizualnych

P6U_W, P6S_WK

FWN_K1_W19

Absolwent zna i rozumie /posiada podstawową wiedzę o sposobach partycypacji w
kulturze z punktu widzenia funkcjonowania instytucji medialnych

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

Efekty uczenia się
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Umiejętności
Kod

Treść

PRK

FWN_K1_U01

Absolwent potraﬁ korzystać z zasobów naukowych internetu i posługiwać się
narzędziami wyszukiwania, wymiany informacji i komunikacji w sieci

P6S_UW,
P6S_UU

FWN_K1_U02

Absolwent potraﬁ poszukiwać i wykorzystywać, dla celów naukowych i
profesjonalnych, informacje z tradycyjnych źródeł pozainternetowych

P6S_UW,
P6S_UU

FWN_K1_U03

Absolwent potraﬁ samodzielnie stworzyć własną bazę danych ﬁlmoznawczych i
medioznawczych

P6U_U, P6S_UU

FWN_K1_U04

Absolwent potraﬁ potraﬁ świadomie korzystać ze zróżnicowanych pod względem
przynależności metodologicznej narzędzi i pojęć w praktyce analitycznej odnoszonej
do ﬁlmu i mediów audiowizualnych

P6S_UW,
P6S_UU

FWN_K1_U05

Absolwent potraﬁ przygotować pracę pisemną (i wypowiedź ustną) w języku polskim i
P6U_U, P6S_UW,
angielskim, której temat lokuje się w granicach ﬁlmoznawstwa bądź medioznawstwa
P6S_UK
kulturoznawczego, odwołując się do kluczowych kategorii naukowych tych dyscyplin

FWN_K1_U06

Absolwent potraﬁ rozpoznać zasadnicze procesy kulturowe i historyczne (w
szczególności te zachodzące w XX i XXI wieku) i umiejscowić je w szerszym
kontekście zbiorowej aktywności człowieka

FWN_K1_U07

Absolwent potraﬁ dostrzec związki pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami sztuk i ich P6S_UW,
wzajemne odziaływanie oraz wpływ na ﬁlm i inne sztuki audiowizualne
P6S_UU

FWN_K1_U08

Absolwent potraﬁ rozpoznać najważniejsze dzieła oraz konwencje gatunkowe, style i
poetyki kina niemego, klasycznego, nowofalowego i współczesnego

P6S_UW,
P6S_UU

FWN_K1_U09

Absolwent potraﬁ analizować oraz interpretować najważniejsze ﬁlmy z dorobku
kultury polskiej, a także wskazywać na ich konteksty kulturowe i historyczne

P6S_UW

FWN_K1_U10

Absolwent potraﬁ posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminologią stosowaną
w opisie cyberkultury i nowych zjawisk kultury sieciowej

P6S_UW

FWN_K1_U11

Absolwent potraﬁ /posiada podstawowe umiejętności z zakresu tworzenia scenariuszy
P6U_U, P6S_UO
ﬁlmu i scenariuszy niektórych rodzajów przekazów medialnych

FWN_K1_U12

Absolwent potraﬁ ocenić projekt realizacji ﬁlmu lub innego przekazu audiowizualnego
z punktu widzenia prawa autorskiego oraz zasad produkcji i dystrybucji

P6S_UW

FWN_K1_U13

Absolwent potraﬁ ocenić podstawowe rozwiązania z zakresu projektowania gier (np.
interfejs, projekt poziomy, mechanika)

P6U_U, P6S_UO

FWN_K1_U14

Absolwent potraﬁ /ma umiejętności językowe w zakresie nauk humanistycznych, w
szczególności w obszarze badań kultury audiowizualnej – na poziomie B2

P6S_UK

P6S_UW

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

FWN_K1_K01

Absolwent jest gotów do /akceptuje konieczność stałego, samodzielnego
uaktualniania wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, w tym P6S_KK
zwłaszcza z zakresu ﬁlmoznawstwa i medioznawstwa

FWN_K1_K02

Absolwent jest gotów do /świadomy znaczenia rzeczowej dyskusji dla rozwiązywania
problemów ﬁlmoznawczych i medioznawczych oraz potraﬁ pracować w zespole

P6U_K, P6S_KK

FWN_K1_K03

Absolwent jest gotów do /potraﬁ przenieść wiedzę z zakresu ﬁlmoznawstwa i wiedzy
o mediach do analizowania i rozumienia innych zjawisk kultury

P6S_KK, P6S_KO

FWN_K1_K04

Absolwent jest gotów do /świadomy różnorodności sposobów komunikowania w
przestrzeni publicznej; rozumie też charakter praktyk plagiatorskich i
odpowiedzialność karną za nie

P6U_K, P6S_KO,
P6S_KR

Efekty uczenia się

PRK

9 / 162

Kod

Treść

PRK

FWN_K1_K05

Absolwent jest gotów do /identyﬁkuje się z historią najnowszą naszego kraju i czuje
się jej kontynuatorem; zdobywa przy tym kompetencje do działalności edukacyjnej i
wydawniczej zorientowanej na promocję wartościowych dzieł kultury, w tym
zwłaszcza – stanowiących część naszego zbiorowego dziedzictwa

P6S_KK, P6S_KO

FWN_K1_K06

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w bieżącym życiu kulturalnym i naukowym;
systematycznie śledzi najnowsze dokonania z zakresu studiowanego kierunku

P6S_KK, P6S_KO,
P6U_K

FWN_K1_K07

Absolwent jest gotów do świadomego i krytycznego uczestniczenia w przestrzeni
medialnej

P6S_KO, P6U_K

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlmu niemego

30

-

-

O

Historia ﬁlozoﬁi

30

-

-

O

Wprowadzenie do wiedzy o ﬁlmie

30

3,0

egzamin

O

Warsztat badacza audiowizualności

30

3,0

egzamin

O

Polski ﬁlm dokumentalny

30

4,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie na
O
ocenę

Kurs monograﬁczny z kina współczesnego

30

3,0

egzamin

F

Historia sztuki

30

3,0

egzamin

F

Historia mediów

30

3,0

egzamin

F

Kurs BHK

4

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlmu niemego

30

8,0

egzamin

O

Historia ﬁlozoﬁi

30

6,0

egzamin

O

Wprowadzenie do wiedzy o mediach

30

3,0

egzamin

O

Wprowadzenie do wiedzy o grach wideo

30

3,0

egzamin

O

Wiedza o literaturze XIX wieku

30

4,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie na
O
ocenę

Kurs monograﬁczny z historii ﬁlmu niemego lub klasycznego

30

3,0

egzamin

F

Wiedza o sztuce współczesnej

30

3,0

egzamin

F

Warsztaty ﬁlmowe

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia myśli ﬁlmowej

30

4,0

egzamin

F

Komunikacja kulturowa

30

3,0

egzamin

F

Semiotyka i językoznawstwo

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlmu klasycznego

30

-

-

O

Historia ﬁlmu polskiego do roku 1989

30

-

-

O

Historia powszechna XX w.

30

-

-

O

Gatunki telewizyjne

30

3,0

egzamin

O

Wiedza o literaturze XX w.

30

4,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kurs monograﬁczny z historii kina polskiego

30

3,0

egzamin

F

Wiedza o teatrze

30

3,0

egzamin

F

Warsztaty ﬁlmowe

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia myśli ﬁlmowej

30

4,0

egzamin

F

Technologie informatyczne

30

3,0

egzamin

F

Wstęp do projektowania gier wideo

30

3,0

egzamin

F

Praktyki zawodowe

60

2,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlmu klasycznego

30

8,0

egzamin

Historia ﬁlmu polskiego do roku 1989

30

8,0

zaliczenie na
O
ocenę

Historia powszechna XX w.

30

5,0

egzamin

O

Historia serialu telewizyjnego

30

3,0

egzamin

O

Socjologia kultury

30

3,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Historia Polski po 1945 roku

30

3,0

egzamin

O

Kurs monograﬁczny z historii ﬁlmu nowofalowego

30

3,0

egzamin

F

Teatr współczesny

30

3,0

egzamin

F

Podstawy analizy dzieła ﬁlmowego

30

4,0

egzamin

F

Praktyki zawodowe

60

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Plany studiów

O
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Semestr 5
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlmu nowofalowego

30

-

-

O

Historia ﬁlmu polskiego do roku 1989

30

4,0

egzamin

O

Seminarium licencjackie ﬁlmoznawcze/medioznawcze

30

-

-

O

Socjologia kultury

30

3,0

egzamin

O

Prawo autorskie dla badaczy audiowizualności

15

1,0

egzamin

O

Język angielski

30

-

zaliczenie na
O
ocenę

Zagadnienia cyberkultury

30

-

-

F

Wiedza o fotograﬁi

30

2,0

egzamin

F

Analiza dzieła ﬁlmowego

30

4,0

egzamin

F

Historia kultury

30

-

-

F

Opcja (zaliczana poza ISzA)

30

2,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlmu nowofalowego

30

8,0

egzamin

Seminarium licencjackie ﬁlmoznawcze/medioznawcze

30

14,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język angielski

30

4,0

egzamin

O

Zagadnienia cyberkultury

30

5,0

egzamin

F

Wiedza o mediach społecznościowych

30

3,0

egzamin

F

Muzyka ﬁlmowa

30

2,0

egzamin

F

Organizacja wydarzeń kulturalnych

30

2,0

egzamin

F

Rynek ﬁlmowy

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia kultury

30

5,0

egzamin

F

Wykład monograﬁczny (poza ISzA)

30

2,0

egzamin

F

Przedmiot

Semestr 6
Przedmiot

O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Historia ﬁlmu niemego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.130.5cd42d4a0470e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią kina niemego, najwybitniejszymi zjawiskami, twórcami
i ﬁlmami.

C2

Pokazanie rozwoju kina w kontekście historii i zjawisk artystycznych pierwszych dekad XX wieku

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

historię kina niemego

FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W07

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wiązać zjawiska kina niemego z kontekstem
historycznym i artystycznym XX wieku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zdobywania i poszerzenia wiedzy w zakresie historii
kina

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie do zajęć

20

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie referatu

3

uczestnictwo w egzaminie

1

wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
114

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do egzaminu

30

analiza źródeł historycznych

34

przygotowanie do zajęć

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
126

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wiedza w zakresie historii kina niemego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
50 procent pozytywnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.130.5ca756d4528f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie z historią i teraźniejszością zachodniej reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej, jej subdyscyplinami, pojęciowością oraz
systemami myślowymi. Uświadomienie ich wpływu na współczesne metody myślenia ze szczególnym
uwypukleniem aspektu determinacji kultury audiowizualnej (w odniesieniu do kina, współczesnych mediów).

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawową wiedzę dotyczącą przedmiotu, działów,
metodologii, historii i współczesności ﬁlozoﬁi.

FWN_K1_W02

egzamin pisemny / ustny

W2

student zna, rozumie i deﬁniuje podstawowe kategorie
humanistyki związane z zagadnieniami z zakresu
historii ﬁlozoﬁi.

FWN_K1_W01

egzamin pisemny / ustny

W3

student poznaje dzieła i sylwetki wybranych, istotnych
ﬁlozofów.

FWN_K1_W02

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

łączyć wybrane zagadnienia ﬁlozoﬁczne z wiedzą
ﬁlmoznawczą/medioznawczą.

FWN_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

U2

odkrywać fundujące problemy ﬁlozoﬁczne w szerokim
spektrum wzajemnego warunkowania artystycznych
zjawisk audiowizualnych oraz fenomenów społecznokulturowych.

FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student w perspektywie namysłu ﬁlozoﬁcznego jest
gotów do stałego, samodzielnego uaktualniania
wiedzy i umiejętności.

FWN_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

K2

reﬂeksji nad istotową zależnością pomiędzy ideami
ﬁlozoﬁcznymi a zmianami społeczno-kulturowymi.

FWN_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ﬁlozoﬁi, jej prymarne podziały oraz sposoby rozumienia, podstawowe
etapy w krystalizacji i rozwoju myśli ﬁlozoﬁcznej (szkoły i stanowiska).

W1, U1, K1

2.

Filozoﬁa w perspektywie historycznej: od starożytności po współczesność.

W3, U2, K1

3.

Fundamentalne znaczenie ﬁlozoﬁi dla rozumienia zjawisk kulturowych szczególnie w perspektywie współczesnej kultury audiowizualnej.

W2, U2, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdany egzamin przy uzyskanym wyniku powyżej 50% poprawnych
odpowiedzi.

Semestr 2
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdany egzamin przy uzyskanym wyniku powyżej 50% poprawnych
odpowiedzi.
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Wprowadzenie do wiedzy o ﬁlmie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.110.5cd42d4a269cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu wiedzy o ﬁlmie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

funkcjonalność użycia środków wyrazu w procesie
analizy i interpretacji ﬁlmu.

FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W14

egzamin pisemny
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W2

podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o ﬁlmie.

FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać znajomość technik ﬁlmowych
do określania przynależności gatunkowej, stylistycznej
i temporalnej analizowanych ﬁlmów.

FWN_K1_U06,
FWN_K1_U08

egzamin pisemny

U2

zastosować znajomość konwencji estetycznych,
reprezentowanych przez wybraną twórczość lub
tendencję w procesie tworzenia form upowszechniania
wiedzy.

FWN_K1_U06,
FWN_K1_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego samodzielnego uaktualniania wiedzy
i umiejętności.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03

egzamin pisemny

K2

student ma świadomość wagi ﬁlmu i innych mediów
audiowizualnych we współczesnym świecie, potraﬁ
określić ich walory poznawcze, edukacyjne,
rozrywkowe itp.

FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

"Język ﬁlmu": charakterystyka podstawowych ﬁlmowych środków wyrazu (skala
planów, ujęcie, scena, podział ﬁlmu na sekwencje, ruchy kamery, itp.).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Zagadnienia analizy i interpretacji dzieła ﬁlmowego ze szczególnym
uwzględnieniem roli elementów formy ﬁlmowej w procesie kształtowania znaczeń.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Autor w ﬁlmie, nadawca obrazów i narrator subiektywny

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 60%
punktów, co jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej oceny
dostatecznej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest aktywne
uczestnictwo w zajęciach.
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Warsztat badacza audiowizualności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.110.5cd42d51e0f86.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie ze charakterystyką i metodologią badawczą dziedziny nauk humanistycznych, szczególnie
w dyscyplinie nauk o sztuce (zakres sztuk audiowizualnych).

C2

Introdukcja w specyﬁkę i praktykę nauk humanistycznych - wykorzystanie aparatury badawczej, poprawność
konstruowania przypisów, bibliograﬁi i ﬁlmograﬁi.

C3

Kreowanie umiejętności pisania prac naukowych na przykładzie autorskich tekstów (artykuły w czasopismach
i monograﬁach zbiorowych, recenzje naukowe, abstrakty).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawy specyﬁki prowadzenia badań
naukowych w dziedzinie humanistyki, ze szczególnym
uwzględnieniem nauk o sztukach audiowizualnych.

FWN_K1_W01

egzamin pisemny / ustny

W2

student zna najważniejsze formaty opisu
bibliograﬁcznego i ﬁlmograﬁcznego, zasady tworzenia
przypisów wewnątrztekstowych i numerycznych.

FWN_K1_W01

egzamin pisemny / ustny

W3

student posiada podstawową wiedzę na temat nauk
humanistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem
wiedzy o ﬁlmie i innych formach sztuk
audiowizualnych).

FWN_K1_W02

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować w praktyce badawczej prawidłowe formaty
opisu bibliograﬁcznego i ﬁlmograﬁcznego.

FWN_K1_U03

egzamin pisemny / ustny

U2

praktycznie wykorzystać adekwatne konwencje
epistemiczne, metodologiczne, etyczne i estetyczne
w procesach zdobywania i kreowania wiedzy naukowej
(np. pisanie prac).

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student wykazuje gotowość do dalszego
samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności.

FWN_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

K2

student wykazuje gotowość aplikacji swych
kompetencji w zakresie ﬁlmu i innych mediów
audiowizualnych w szerokim konglomeracie zjawisk
kulturowo-społecznych.

FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

K3

student akceptuje etyczne i prawne uwarunkowania
korzystania z informacji, unikając jakichkolwiek
ewentualności plagiatu.

FWN_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Humanistyka i jej charakterystyka; specyﬁka badawcza w naukach o sztukach
audiowizualnych.

W1, W3, U2, K1, K2

2.

Warsztat pracy naukowej w badaniu zjawisk audiowizualnych (m.in. bibliograﬁa i
ﬁlmograﬁa, różne formaty tworzenia przypisów, dokumentacja, bazy danych),
uwarunkowania metodologiczne w dziedzinie humanistyki, ewaluacja.

W2, U1, U2, K1

3.

Etyka prowadzenia badań i pisania prac naukowych.

W1, W3, U2, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywny udział w ćwiczeniach: dyskusja nad problematyką zajęć i
egzamin pisemny / ustny lekturami, opanowanie warsztatu naukowego, przygotowanie
zaliczeniowych prac pisemnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe

Sylabusy
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Polski ﬁlm dokumentalny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.110.5cd42d520f6c4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z historią polskiego ﬁlmu dokumentalnego ze szczególnym uwzględnieniem historii powojennej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

student zna najważniejsze polskie ﬁlmy dokumentalne
i rozumie ich znaczenie w kontekście kultury.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W09,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W13,
FWN_K1_W14,
FWN_K1_W15

egzamin pisemny,
egzamin ustny

powiązać wydarzenia historyczne, polityczne, zjawiska
społeczne - z historią dokumentu ﬁlmowego.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W09,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W13,
FWN_K1_W14,
FWN_K1_W15

egzamin pisemny,
egzamin ustny

student zna główne opracowania poświęcone
polskiemu ﬁlmowi dokumentalnemu.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W09,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W13,
FWN_K1_W14,
FWN_K1_W15

egzamin pisemny,
egzamin ustny

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

analizować, interpretować i oceniać najważniejsze
polskie ﬁlmy dokumentalne w kontekście
historycznym, społecznym oraz kulturowym.
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U2

U3

U4

student umie formułować i wyrażać własne sądy
na temat polskich ﬁlmów dokumentalnych.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12

egzamin pisemny,
egzamin ustny

usytuować twórczość reżysera dokumentalisty
w określonym nurcie ﬁlmowym oraz poetykach
autorskich.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12,
FWN_K1_U13,
FWN_K1_U14

egzamin pisemny,
egzamin ustny

przygotowywać teksty oraz formułować wypowiedzi
ustne na temat historii polskiego ﬁlmu
dokumentalnego.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12,
FWN_K1_U13,
FWN_K1_U14

egzamin pisemny,
egzamin ustny

student identyﬁkuje się z historią najnowszą swojego
kraju i czuje się jej kontynuatorem.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K04,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

student docenia tradycję polskiego dokumentu
i dziedzictwo kulturowe, jakie ono stanowi.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K04,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Sylabusy
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K3

student systematycznie uczestniczy w przeglądach
i retrospektywach polskiego dokumentu, śledzi prasę
ﬁlmową, aktualne piśmiennictwo oraz wydawnictwa
audiowizualne i strony internetowe poświęcone
dokumentowi.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K04,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie referatu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do ćwiczeń

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia polskiego ﬁlmu dokumentalnego ze szczególnym uwzględnieniem historii
powojennej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

2.

relacje pomiędzy rozwojem fabuły i dokumentu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

3.

rola ﬁlmu dokumentalnego w przełomach politycznych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

4.

najważniejsze zjawiska w historii polskiego dokumentu po roku 1989

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, egzamin ustny aktywność w czasie zajęć, przygotowanie prezentacji,
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Kurs monograﬁczny z kina współczesnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.110.5cd42d4b6613c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranym nurtem, zjawiskiem, tendencją lub twórczością kina
najnowszego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie wybrane tendencje, nurty
i zjawiska kina najnowszego.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W05

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ analizować, interpretować, osadzać
w kontekście i wartościować wybrane zjawiska z kina
najnowszego

U1

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U07

egzamin pisemny

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do samodzielnego poznawania
zjawisk kina najnowszego w oparciu o pozyskaną
wiedzę metedologiczą z badań nad kinem
najnowszym.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Światowe kino od roku 1980.

W1, U1, K1

2.

Twórczość wybranych ﬁlmowców kina najnowszego.

W1, U1, K1

3.

Najważniejsze tendencje ﬁlmu światowego ostatnich dekad XX wieku i pierwszych
dziesięcioleci wieku XXI.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, prezentacja Obecność, aktywność, prace cząstkowe, egzamin końcowy.
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Historia sztuki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.110.5cd02f710eba6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z głównymi nurtami, technikami i poetykami w sztuce.

C2

Zapoznanie się z głównymi metodami badania sztuki w kategoriach estetycznych oraz kulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna główne nurty w historii sztuki, ich
uwarunkowania polityczno-społeczne i artystyczne,
oraz ich oddziaływanie na inne tendencje i postawy
artystyczne.

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04

egzamin pisemny,
prezentacja

FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07

prezentacja

FWN_K1_K06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać zasadnicze nurty i style w sztuce oraz
odtworzyć ich genezę oraz wpływ na inne zjawiska
kulturowe i medialne.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego i krytycznego uczestnictwa w życiu
artystycznym i kulturalnym; podąża za najnowszą
reﬂeksją poświęconą sztuce oraz twórcom.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się z głównymi nurtami w sztuce, ich charakterystyką estetyczną oraz
miejscem w tradycji artystycznej danego obszaru i okresu.

W1

2.

Analiza i interpretacja dzieł i indywidualnych postaw twórczych w kategoriach
estetycznych, związanych ze stylem, szkołą czy nurtem (w kontekście tradycji i
działań awangardowych).

U1

3.

Analiza zjawisk artystycznych w kontekście społecznych i kulturowych
uwarunkowań, w powiązaniu z tendencjami w sztuce, polityką przeglądów sztuki i
wystaw.

K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywny udział w zajęciach, włączanie się do dyskusji wraz z
egzamin pisemny, prezentacja przygotowanymi wcześniej przykładami związanymi z
tematem.
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Historia mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.110.5cd42d5251200.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z rozwojem poszczególnych form medialnych, relacji między nimi oraz zmiennym
kontekstem społeczno-kulturowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe kategorie opisu poszczególnych
technologii medialnych

FWN_K1_W02

egzamin pisemny / ustny
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W2

proces historycznego kształtowania się
poszczególnych technologii medialnych.

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać najważniejsze etapy rozwoju poszczególnych
mediów.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

U2

wskazać rolę technologii medialnych w kształtowaniu
wiedzy o świecie.

FWN_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikowania wiedzy za pomocą języka
pozbawionego agresji i znamion dyskryminacji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia poszczególnych technologii medialnych, ze szczególnym uwzględnieniem
faz początkowego rozwoju.

W2, U1

2.

Zmieniające się wraz z ewolucją medialną spoleczne sposoby komunikowania.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Rola archiwów (tradycyjnych i cyfrowych) w budowaniu historii mediów.

W2, U2, K1

4.

Związki między formowaniem się gatunków medialnych a rozwojem mediów.

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie projektu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wprowadzenie do wiedzy o mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.120.5cd42d4af157d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką funkcjonowania nowych mediów, pojęciami określającymi nowe media
i strategiami opartymi na wykorzystaniu innowacyjnych technologii medialnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe terminy i pojęcia związane
z funkcjonowaniem i rozwojem nowych mediów
(medium, interfejs, platforma, etc.)

FWN_K1_W02

egzamin pisemny
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W2

najważniejsze koncepcje oraz teorie odnoszące się
do statusu nowych mediów, do ich roli
w rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz
określające wpływ nowych mediów na przekształcanie
innych systemów medialnych.

W3

podstawowe praktyki kulturowe wiążące się
ze stosowaniem nowych platform medialnych (mediów
FWN_K1_W12
społecznościowych, programów z zakresu kreatywnej
wizualizacji, platform streamingowych, etc. )

egzamin pisemny,
prezentacja

FWN_K1_W05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać i zanalizować najważniejsze strategie oraz
techniki nowomedialne stosowane w innych
systemach medialnych (np. w kinie, komiksie, grze
wideo).

FWN_K1_U07

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

stosować podstawowe narzędzia metodologiczne
w celu opisu istotnych zjawisk medialnych - jak
manipulacja w mediach czy procesy konwergencji
mediów.

FWN_K1_U04

egzamin pisemny

U3

określić procesy historyczno-kulturowe, które wpłynęły
na rozwój mediów oraz na rozszerzenie związanych
z nimi aktywności człowieka.

FWN_K1_U06

egzamin pisemny

FWN_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wzięcia udziału w rzeczowej dyskusji związanej
z problemami wynikającymi z rozwoju nowych mediów
i do współpracy w grupie przy opracowaniu
argumentów istotnych w dyskusji.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W czasie zajęć zostaje przedstawiona problematyka związana z powstaniem,
rozwojem i funkcjonowaniem nowych mediów w przestrzeni społeczno kulturowej.
Problematyka ta obejmuje wiedzę na temat społecznego wprowadzania nowych
technologii (powstanie komputerów, sieci internetowej, interfejsów graﬁcznych)
oraz zjawisk kulturowych, które z nich wyniknęły.

U3

2.

Zajęcia umożliwiają poznanie podstawowych pojęć i terminów z zakresu nowych
mediów, najważniejszych metod ich analizy oraz prymarnych koncepcji i teorii
medioznawczych - z zakresu mediów analogowych i cyfrowych, procesów
hybrydyzacji medialnych, funkcjonowania mediów w przestrzeni prywatnej i
publicznej, powiązań między człowiekiem i maszynami, polisensoryczności w
odbiorze mediów, a także koncepcje odnoszące się do nieantropocentrycznych
analiz mediów.

W1, W2, U2

3.

Zajęcia rozwijają umiejętności rozpoznawania oraz analizy strategii i technik
intertekstualnych i transmedialnych w obszarze powiązań między nowymi
mediami oraz innymi dyscyplinami artystycznymi, systemami medialnymi i
projektami z zakresu popkultury. Omówione zostają hybrydyczne relacje między
ﬁlmem, projektami sztuki nowych mediów, grami wideo, komiksem i dziełami
malarskimi.

U1, K1

4.

Jeden z bloków zajęciowych dotyczy zagadnień związanych z praktykami
kulturowymi - aktywnością codzienną człowieka w odniesieniu do stosowanych
przez niego narzędzi i systemów medialnych. Omówione zostaną funkcje
komunikacyjne nowych mediów, ich wpływ na percepcję człowieka, kształtowanie
się relacji interpersonalnych. Podejmowana we wskazanym bloku tematyka
obejmuje funkcjonowanie kultur fanowskich i interpretacyjnych, działania z
zakresu strategii autopromocyjnych i tożsamościowych oraz inne przejawy
aktywności użytkowników mediów analogowych i cyfrowych.

W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, prezentacja minimum 51% uzyskanych punktów z egzaminu i prezentacji
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Wprowadzenie do wiedzy o grach wideo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.120.5cd42d4b2226c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami związanymi z game studies.

C2

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z historią gier wideo

C3

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z kulturowymi kontekstami gier wideo

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia game
studies, zarys historii gier i kulturowe konteksty gier
wideo

FWN_K1_W15

projekt, prezentacja

FWN_K1_U13

projekt, prezentacja

FWN_K1_K07

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ dokonać krytycznej analizy gier
wideo

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do świadomego i krytycznego
wykorzystania gier wideo

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia gier wideo

W1, U1, K1

2.

Historia gier w Polsce

W1, U1, K1

3.

Uwarunkowania technologiczne gier

W1, U1, K1

4.

Analiza gier: critical play

W1, U1, K1

5.

Gry a rynek mediów

W1, U1, K1

6.

Związki gier z ﬁlmem

W1, U1, K1

7.

Gry a sztuka

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, grywalizacja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt wykonany w małych grupach, obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wiedza o literaturze XIX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.120.5cd42d53399e3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z wybranymi zjawiskami i tekstami literatury światowej XIX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze zjawiska w literaturze XIX wieku,
wskazane teksty źródłowe oraz towarzyszące im
konteksty – społeczne, historyczne i estetyczne.

FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać związki między dziełami literackimi
i otaczającymi je kontekstami. Wykorzystuje poznaną
terminologię w opisie i interpretacji wybranych
tekstów.

FWN_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy
w zakresie literatury.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia poświęcone podstawowym zagadnieniom z historii literatury XIX wieku, z
uwzględnieniem kontekstu historycznego oraz ideowego, dotyczących epoki
preromatycznej, romantycznej oraz okresu rodzącej się nowoczesności.

W1, U1, K1

2.

Wprowadzenie pojęć z zakresu historii i teorii literatury, ważnych zwłaszcza dla
literatury XIX wieku takich jak: gotycyzm, mimetyczność, realizm, powieść
realistyczna, naturalizm, dialogiczność, dekadencja etc.

W1, U1, K1

3.

Prezentacja form literackich charakterystycznych dla literatury tworzonej w
okresie od epoki preromantycznej po przełom modernistyczny takich jak: powieść
poetycka, powieść dojrzałego realizmu, powieść polifoniczna, opowiadania grozy i
in., oraz dorobku wybranych twórców XIX-wiecznych (H. Balzaca, F.
Dostojewskiego i in.).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach; aktywny udział w dyskusji na temat
czytanych lektur.
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Kurs monograﬁczny z historii ﬁlmu niemego lub klasycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.120.5cd42d536350f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poszerzenie wiedzy z zakresu kina niemego lub klasycznego o proﬁlu monograﬁcznym (np. ukierunkowanym pod
kątem wybranego tematu wiodącego, nurtu w sztuce ﬁlmowej, wybranej dekady (np. lata 20., 30., 40....),
twórczości ﬁlmowej wybranego reżysera, określonej formuły gatunkowej itp.)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii ﬁlmu
powszechnego - niemego lub klasycznego,
ukierunkowaną pod kątem wybranych zjawisk

FWN_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

W2

student poznaje w sposób bardziej dogłębny tematy,
nurty w kinie, twórczość wybranych reżyserów, ﬁlmy
o szczególnym znaczeniu artystycznym, pozostające
poza głównym kanonem treści omawianych w ramach
kursów obowiązkowych z historii ﬁlmu

FWN_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

W3

dzięki zogniskowaniu na wybranym zagadnieniu
z historii ﬁlmu niemego lub klasycznego, student
poznaje jego szerokie konteksty historycznoestetyczne, co pozwoli mu na rozpoznanie jego
znaczenia dla rozwoju sztuki XX wieku

FWN_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

U1

analizować i interpretować w sposób bardziej wnikliwy
twórczość wybranych reżyserów, kanoniczne ﬁlmy
o szczególnym poziomie artystycznym, nurty czy
konwencje estetyczne oraz niszowe bądź
kontrowersyjne zjawiska i formułować własne sądy
na ich temat

FWN_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

U2

uchwycić i opisać wzajemne związki między światem
ﬁlmu a innymi dziedzinami sztuki i znajduje dla
interpretacji tych zjawisk odpowiednie konteksty
polityczne, społeczne, kulturowe

FWN_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

U3

nabytą poszerzoną wiedzę dotyczącą fenomenów kina
niemego lub klasycznego wykorzystać jako inspirację
do analizy późniejszego kina w kontekście kultury
artystycznej wcześniejszych dekad a dokonując
analizy porównawczej jest w stanie uświadomić sobie
jak przebiegała ewolucja ﬁlmowych nurtów, form
gatunkowych, stylów autorskich, konwencji
estetycznych, wiodących tematów itp.

FWN_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student wykazuje gotowość do dalszego pogłębiania
wiedzy z zakresu historii kina

FWN_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

K2

aplikowania pogłębionej wiedzy na temat historii kina
niemego lub klasycznego do analizy innych zjawisk
kultury audiowizualnej

FWN_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sztuka opowiadania historii (obrazem i poprzez montaż). Narracje wczesnego kina
- niemego lub/i klasycznego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2.

Nurty w sztuce ﬁlmowej (do wyboru: w kinie niemym np. ekspresjonizm,
impresjonizm, dadaizm i surrealizm, radzieckie kino montażowe itp. lub kinie
klasycznym, np. ﬁlm czarny itp.)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Rozwój gatunków ﬁlmowych (poszerzone ujęcie wybranego gatunku i jego
ewolucja w kinie niemym lub klasycznym)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4.

Style wizualne (na przykładzie unikalnych poetyk wybranych twórców ﬁlmowych)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5.

Twórczość wybranego reżysera epoki kina niemego lub klasycznego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Wybrana kinematograﬁa narodowa (np. szkoła narodowa-francuska
(impresjonizm) w kinie niemym itp., w kinie klasycznym np. kinematograﬁa
hitlerowska (1939-45), kino brytyjskie w okresie powojennym, włoski neorealizm,
kinematograﬁa Meksyku (estetyka narodowego kina) itp.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

7.

Wybrane zjawisko/zagadnienie z historii kina niemego lu/i klasycznego w
kontekście jego znaczenia dla rozwoju sztuki XX wieku (np. Tabu-transgresja.
Skandale w sztuce ﬁlmowej (w okresie przedkodeksowym i kodeksowym) itp.)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

8.

Ewolucja techniki ﬁlmowej (np. etapy kształtowania się ﬁlmu barwnego i
szerokoformatowego ekranu)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Czynny udział w zajęciach, zdany egzamin końcowy
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Wiedza o sztuce współczesnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.120.5cd42d5388b14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami sztuki XX i XXI wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najważniejsze zajwiska w sztuce XX i XXI wieku

FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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wskazać najważniejsze nurty i postaci sztuki XX i XXI
wieku.

U1

FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_K04,
FWN_K1_K06

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
efektywnego komunikowania wiedzy, za pomocą
języka pozbawionego znamion dyskryminacji.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Znaczenie i tradycje awangardy w rozwoju sztuki XX i XXI wieku.

W1, U1

2.

2. Sztuka współczesna wobec wyzwań społecznych.

W1, U1, K1

3.

3. Przemiana modelu odbioru sztuki w sztuce współczesnej.

W1, K1

4.

4. Przemiany mediów a zmiany estetyczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, lektura tekstów, analiza przypadków,
przygotowanie projektów.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Warsztaty ﬁlmowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.160.5cd42d4baa067.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu realizacji obrazu ﬁlmowego, reżyserii, montażu i scenopisarstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

– student zna podstawowe pojęcia związane
z realizacją obrazu ﬁlmowego

FWN_K1_W14

zaliczenie na ocenę

W2

– zna podstawowe zasady montażu ﬁlmowego

FWN_K1_W14

zaliczenie na ocenę

W3

– zna podstawowe zasady scenopisarstwa

FWN_K1_W14

zaliczenie na ocenę

FWN_K1_U11

zaliczenie na ocenę

– student potraﬁ pracować indywidualnie i w zespole. –
dzięki nabytej wiedzy i praktyce, a także
wykształconemu zmysłowi estetycznemu, student
FWN_K1_K02,
staje się świadomym odbiorcą przekazów
FWN_K1_K07
audiowizualnych, potraﬁąc dokonywać ich
merytorycznej oceny pod względem warsztatowym
i intelektualnym.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

-potraﬁ dokonać samodzielnej analizy warsztatowej
ﬁlmu/sceny z rozróżnieniem na gatunki - fab/dok. potraﬁ samodzielnie stworzyć scenariusz ﬁlmu fab. I
dok. - jest przygotowany do samodzielnej realizacji
etiudy fabularnej/dokumentalnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie dokumentacji

15

przygotowanie projektu

15

poprawa projektu

15

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

30

przygotowanie dokumentacji

15

przygotowanie projektu

15

poprawa projektu

15

konsultacje

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

– Podstawowe zagadnienia związane z realizacją obrazu ﬁlmowego (światło,
kompozycja kadru, praca kamery, inscenizacja).

W1, U1, K1

2.

– Podstawowe zasady montażu ﬁlmowego.
– Warsztat dokumentalisty (dokumentacja, zdjęcia, montaż, forma).

W2, U1, K1

3.

– Podstawy scenopisarstwa (konstrukcja scenariusza ﬁlmu fabularnego,
ekspozycja, punkty zwrotne, bohater ﬁlmowy, dialog, mikrofunkcjonowanie
opowiadania scenariuszowego, podstawowe błędy, forma scenariusza ﬁlmowego).
– funkcja dźwięku w ﬁlmie.

W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Podstawą zaliczenia są przygotowywane przez studentów projekty ﬁlmów
dokumentalnych, scenariusze etiud lub szkice ﬁlmów fabularnych.

Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Podstawą zaliczenia są przygotowywane przez studentów projekty ﬁlmów
dokumentalnych, scenariusze etiud lub szkice ﬁlmów fabularnych.
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Historia myśli ﬁlmowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.160.5cd42d4bd616f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu teorii ﬁlmu.

C2

Zapoznanie studentek (studentów) z etapami rozwoju reﬂeksji nad ﬁlmem w ujęciu historyczno-przedmiotowym.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student(ka) posiada pogłębioną wiedzę z zakresu
historii myśli ﬁlmowej.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W09,
FWN_K1_W14

W2

student(ka) rozumie specyﬁkę teoretycznego
podejścia do ﬁlmu.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

student(ka) potraﬁ operować abstrakcyjnymi
konstruktami teoretycznymi.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

student(ka) wykorzystuje koncepcje teoretyczne
w analizie ﬁlmów.

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

studen(ka) potraﬁ rozpoznać kontekst metodologiczny
i źródła poszczególnych koncepcji teoretycznych.

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student(ka) jest gotów do wykorzystania przyswojonej
metodologii i aparatu pojęciowego w badaniach nad
ﬁlmem.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K2

student(ka) nabywa kompetencje do propagowania
pogłębionej wiedzy na temat reﬂeksji nad kinem.

FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
zbieranie informacji do zadanej pracy

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

23

wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Początki reﬂeksji teoretycznej nad kinem.

W1, U3, K2

2.

Hugo Münsterberg – psychologia i estetyka ﬁlmu.

W1, W2, K2

3.

Teorie formatywne.

W1, W2, U2, K2

4.

Radzieckie teorie montażu.

W1, W2, U2, K2

5.

Formaliści rosyjscy.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

6.

Język ﬁlmu i jego gramatyki.

W1, W2, K2

7.

Fenomenologia ﬁlmu.

W1, U1, U2, U3, K2

8.

Filmologia francuska i Edgar Morin.

W1, W2, U3

Sylabusy
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9.

Teorie realistyczne.

W1, W2, U2, K2

10.

Teorie autorskie.

W1, K2

11.

Semiotyka strukturalna.

W2, U1, U2, K1, K2

12.

Psychoanalityczna teoria kina.

W1, W2, U2, K1, K2

13.

Teoria ideologii i krytyka ideologiczna.

W1, U1, U2, K1, K2

14.

Feministyczna teoria ﬁlmu.

W1, U2, U3, K1

15.

Kognitywna teoria ﬁlmu.

W1, W2, U2, K1, K2

16.

Filozoﬁa kina Gillesa Deleuze'a i teoria najnowsza.

W1, W2, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją
multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywny wynik kolokwium na koniec semestru.

Semestr 3
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją
multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywny wynik egzaminu.
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Komunikacja kulturowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.120.5cd42d504a7b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z metodami badań różnorodnych form komunikacji.

C2

Uwzględniania uwarunkowań kulturowych oraz medialnych w analizie komunikacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe metody badań komunikacji
i rozumie związane z nimi problemy o charakterze
kulturowym, społecznym i medialnym.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W12

egzamin pisemny

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U06

egzamin pisemny

FWN_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną
i metodologiczną do problematyzacji zagadnień
z zakresu komunikacji oraz do ich analizy
z perspektywy kulturowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

udziału w różnorodnych procesach komunikacji,
ze świadomością i zrozumieniem jej uwarunkowań
kulturowych oraz medialnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

20

uczestnictwo w egzaminie

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się z podstawowymi metodami badań nad komunikacją, oraz
deﬁnicjami pojęć uwzględniającymi uwarunkowania kulturowe, społeczne i
medialne.

W1

2.

Problematyzacja zagadnień z zakresu komunikacji w sferze społecznej i medialnej
(ﬁlm, fotograﬁa, telewizja i nowe media) oraz ich analiza z uwzględnieniem
kategorii kulturowych (tożsamość, lokalność/ globalność, etniczność).

U1

3.

Analiza przykładów komunikacji kulturowej zaczerpniętych z rzeczywistości, w
której studenci uczestniczą, ze świadomością zachodzących procesów.

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, przygotowywanie i analiza przykładów do
tekstów teoretycznych.
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Semiotyka i językoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.120.620507acb849e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z fundującymi wpływami semiotyki, ﬁlozoﬁi języka oraz językoznawstwa ogólnego na
myśl ﬁlmową, współczesną teorię ﬁlmu i ujęcia koncepcyjne innych mediów audiowizualnych. Relacja znaczenia
i sensu w twórczości ﬁlmowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

terminologię semiotyczną i językoznawczą
w perspektywie teoretycznego namysłu nad ﬁlmem.

FWN_K1_W02,
FWN_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

66 / 162

W2

oraz jest świadom wpływu i znaczenia ﬁlozoﬁi języka,
semiotyki (pojęcia, teorie, systemy), a także
wybranych szkół językoznawstwa ogólnego dla
pogłębionej reﬂeksji nad zjawiskami audiowizualnymi.

FWN_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać podstawy teoretyczne i metodologiczne typowe dla semiotyki, ﬁlozoﬁi języka oraz
adekwatnych systemów językoznawstwa ogólnego w pracy badawczej nad ﬁlmem i innymi fenomenami
audiowizualnymi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student, akceptując konieczność ciągłego
uaktualniania wiedzy, wykazuje gotowość
wykorzystywania jej w procesach pogłębionego
rozumienia i świadomego komunikowania zjawisk
szeroko pojętej kultury audiowizualnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Filozoﬁczne ufundowania semiotyki i reﬂeksji nad językiem.

W1, U1, K1

2.

Językoznawstwo ogólne i jego główne teorie.

W1, W2, U1, K1

3.

Wpływ semiotyki, językoznawstwa i ﬁlozoﬁi języka na historię myśl ﬁlmowej,
współczesną teorię ﬁlmu oraz innych mediów audiowizualnych.

W1, W2, U1, K1

4.

Sens a znaczenie w reﬂeksji nad kinem artystycznym.

W2, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdany egzamin przy uzyskanym wyniku powyżej 50% poprawnych
odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w konwersatoriach jest obowiązkowe

Sylabusy
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Historia ﬁlmu klasycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1C0.5cd42d4cc8405.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią kina klasycznego.

C2

Umiejscowienie kina w kontekście historii XX wieku (lata 30. , druga wojna światowa, lata 50.)

C3

Przekazywanie wiedzy na temat najwybitniejszych ﬁlmów, twórców.

C4

Uświadomienie problemów kina gatunków i kina autorskiego

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

historię kina klasycznego

FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W07

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejscawiać rozwój kina klasycznego w kontekście
zjawisk społecznych i artystycznych XX wieku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania wiedzy w zakresie historii kina

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

30

analiza źródeł historycznych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

30

analiza źródeł historycznych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wiedza z zakresu kina klasycznego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajeciach i zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Historia ﬁlmu polskiego do roku 1989
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.11C0.1589282626.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi ﬁlmami z tego okresu kina polskiego: fabularnymi, dokumentalnymi
i animowanymi; zapoznanie z podstawowymi nurtami i trendami z historii kinematograﬁi oraz głównymi
zjawiskami z zakresu kultury ﬁlmowej.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi tekstami z dziedziny polskiej krytyki ﬁlmowej do 1989 roku i głównymi
opracowaniami poświęconymi historii kina polskiego tego okresu, zwłaszcza najnowszymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

dzieje kina polskiego do 1989 roku; rozumie przy tym
logikę procesu historycznoﬁlmowego, w ramach
którego zaistniały przedstawiane zjawiska.

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W2

wzajemne związki między kinem polskim a całością
kultury oraz umieszcza analizowane zjawiska
we właściwych im kontekstach społecznych
i politycznych.

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U1

analizować, interpretować i oceniać najważniejsze
polskie ﬁlmy powstałe do 1989 roku oraz zjawiska
z zakresu kultury ﬁlmowej tej epoki.

FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U2

formułować i wyrażać własne sądy na temat
analizowanych ﬁlmów polskich.

FWN_K1_U02,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U3

przygotowywać i opracowywać rozprawy pisemne oraz
wypowiedzi ustne związane z historią ﬁlmu polskiego
do 1989 roku.

FWN_K1_U02,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U09

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student identyﬁkuje się z historią swojego kraju i czuje
się jej kontynuatorem.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

K2

systematycznego uczestnictwa w bieżącym życiu
ﬁlmowym, w przeglądach i retrospektywach polskiej
kinematograﬁi, śledzi prasę ﬁlmową i aktualne
piśmiennictwo.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Początki kina na ziemiach polskich (1895-1918): pierwsze pokazy kinematografu;
polscy pionierzy i wynalazcy; kształtowanie się życia ﬁlmowego; początki
twórczości ﬁlmowej.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

2.

Polskie kino nieme (1919-1929): kształtowanie się postaw polskiej inteligencji
wobec kina; ﬁlmy patriotyczno-propagandowe; kino gatunków; pierwsi
przedstawiciele kina artystycznego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

3.

Polskie kino klasyczne (1930-1939): opóźniony przełom dźwiękowy; ﬁlmy
historyczno-patriotyczne; komedie; melodramaty; kino "społecznie użyteczne" grupa START-u; awangarda; ﬁlm żydowski w Polsce.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

4.

Kino zideologizowane (1945-1954): wypracowywanie powojennego modelu
organizacyjnego kinematograﬁi; niespełnione obietnice sezonów 1945-1949;
rodzimy socrealizm.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5.

Epoka Szkoły Polskiej (1955-1961): wyzwalanie się z socrealizmu; Polska Szkoła
Filmowa - geneza historyczna, główne nurty i osiągnięcia; poza Szkołą Polską kino popularne, kino eksperymentu artystycznego, świadectwa nowego obyczaju.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

6.

Kino polskie lat sześćdziesiątych (1962-1968): tematyka historii najnowszej;
tematyka współczesna; kino rozrywkowe; adaptacje literatury narodowej; Polska
Szkoła Animacji; Nowe Kino.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

7.

Kino polskie lat 1969-1975: kino Młodej Kultury; kino ekscesu; kino dziedzictwa;
przedstawianie rzeczywistości w kinie popularnym.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

8.

Kino polskie lat 1976-1981: kino moralnego niepokoju - geneza i specyﬁka nurtu,
najważniejsze dokonania; kino dziedzictwa; indywidualności artystyczne; kino
ekscesu; kino sezonu "Solidarności".

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 60%
punktów, co jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej oceny
dostatecznej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest aktywne
uczestnictwo w zajęciach.
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Semestr 4
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 60%
punktów, co jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej oceny
zaliczenie na ocenę
dostatecznej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest aktywne
uczestnictwo w zajęciach.

Semestr 5
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej
60% punktów, co jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej
egzamin pisemny / ustny
oceny dostatecznej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Historia powszechna XX w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1C0.5cd42d5463c5b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami z zakresu historii społecznej XX w. Europy i Stanów
Zjednocznych. Część wprowadzającą do zajęć stanowią wybrane zagadnienia z historii politycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zjawiska charakterystyczne dla życia społecznego
w XX wieku

FWN_K1_W03

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać zależności między problemami społecznymi,
gospodarczymi oraz politycznymi w odniesieniu
do historii XX wieku

FWN_K1_U06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U2

analizować i interpretować zebrane informacje
w przejrzystej i przemyślanej formie

FWN_K1_U02

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego zdobywania i utrwalania wiedzy,
odwołując się do nowoczesnych technik
przekazywania informacji.

FWN_K1_K01

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

K2

student rozwija zainteresowania społeczne
i kulturalne.

FWN_K1_K06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie referatu

8

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
58

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

Sylabusy
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przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do egzaminu

40

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
92

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

I Panorama początku wieku.
1. Świat około 1900 roku. Zmierzch epoki imperiów.
1.

W1, U1, U2, K1, K2
2. Wyobrażenia nowoczesności.
3. Wielka Wojna 1914-1918 jako wojna totalna i jej konsekwencje społecznokulturowe.
II Totalitaryzmy i autorytaryzmy
1. Totalitarne programy transformacji społecznej - faszyzm
2. Totalitarne programy transformacji społecznej – nazizm
3. Zrozumieć rewolucję bolszewicką. Totalitarne programy transformacji
społecznej - stalinizm

2.

4. Wielki Kryzys

U1, U2, K1, K2

5. Hiszpania. Społeczne efekty wojny domowej i dyktatury Franco. Baskowie i
Katalończycy
6. Holocaust
7. Upadek imperium chińskiego i rewolucja Mao- Zedonga
8. Zbrodnie ludobójstwa na Dalekim Wschodzie i w Afryce
III Wielkie transformacje społeczne XX wieku

3.

1. Rozwój szkolnictwa – teorie i praktyki codzienności

W1, U1, U2, K1, K2

2. Urbanizacja i przemiany demograﬁczne na świecie. Slamsy
3. Migracje

Sylabusy
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IV Dekolonizacja i jej konsekwencje
1. Dekolonizacja i neokolonializm. Apartheid.
2. Indie: o kontrastach społecznych i religijnych
4.

W1, U1, U2, K1, K2
3. Turcja postimperialna: od Atatürka do Erdogana. Świat Kurdów
4. Iran: od „białej rewolucji” po republikę islamską. Sytuacja religii
muzułmańskiej. Fundamentalizm.
5. Trudna historia społeczeństwa Izraela
V Przemiany społeczno-obyczajowe
1. Emancypacja kobiet. Feminizm

5.

W1, U1, U2, K1, K2

2. Rewolucja seksualna w Europie Zachodniej
3. Systemy pracy. Kultura strajku
VI Daleki Wschód i Ameryka Łacińska
1. „Tygrysy” Dalekiego Wschodu: Korea i Japonia
6.

W1, U1, U2, K1, K2
2. Ameryka Łacińska: między dyktaturą wojskową a demokracją. Kubańskie
marzenie o samostanowieniu
3. Terroryzm indywidualny i zbiorowy
VII Rewolucje technologiczne
1. Rewolucja technologiczna: transport. Próba podboju kosmosu

7.

W1, U1, U2, K1, K2

2. Rewolucja technologiczna: choroby i opieka medyczna
3. Czas wolny i rozwój turystyki

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student zobowiązany jest zdać kolokwium oraz końcowy egzamin
pisemny. Końcowy egzamin pisemny składa się z dwóch pytań opisowych,
na które student powinien udzielić odpowiedzi w formie krótkich esejów
oraz zestawu zadań testowych,

Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student zobowiązany jest zdać kolokwium oraz końcowy egzamin
pisemny. Końcowy egzamin pisemny składa się z dwóch pytań
egzamin pisemny / ustny
opisowych, na które student powinien udzielić odpowiedzi w formie
krótkich esejów oraz zestawu zadań testowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Gatunki telewizyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.140.5cd42d4c271c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0229Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią i teorią gatunków telewizyjnych: rozwojem poszczególnych gatunków i ich
konceptualizacjami w kontekście przekształceń rynkowych oraz zmian społeczno-kulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe ujęcia metodologiczne oraz koncepcje
teoretyczne z zakresu studiów nad telewizją.

FWN_K1_W13

egzamin pisemny
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W2

najważniejsze zjawiska i procesy, które doprowadziły
do rozwoju i przekształceń w obszarze systemu
telewizyjnego.

FWN_K1_W03

egzamin pisemny

W3

znaczenie praktyk kulturowych związanych
z funkcjonowaniem telewizji i strategiami odbioru
programów telewizyjnych.

FWN_K1_W12

egzamin pisemny

U1

analizować otoczenie sieciowe programów
telewizyjnych i wyszukiwać informacje na temat ich
promocji oraz dystrybucji przy pomocy platform
sieciowych.

FWN_K1_U01

projekt

U2

świadomie stosować narzędzia metodologiczne
w analizie poszczególnych gatunków i programów
telewizyjnych.

FWN_K1_U04

projekt

U3

wskazać związek między rozwojem poszczególnych
gatunków telewizyjnych a ich uwarunkowaniem
społeczno-kulturowym.

FWN_K1_U06

egzamin pisemny,
projekt

FWN_K1_K06

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

śledzenia i analizy przemian we współczesnej telewizji
w kontekście jej rozwoju genealogicznego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań empirycznych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W czasie zajęć zostaje przedstawiona problematyka związana z historią telewizji w
kontekście rozwoju gatunków telewizyjnych i uwarunkowań społecznokulturowych. Problematyka obejmuje powstanie telewizji (począwszy od
pierwszych wynalazków), najważniejsze etapy jej rozwoju (ukształtowanie się
najważniejszych stacji telewizyjnych, wprowadzenie telewizji satelitarnej i
cyfrowej), realizację pierwszych produkcji gatunkowych (opera mydlana, talkshow), kontekst społeczno-kulturowy związany z przekształceniami medium. Na
zajęciach zostanie tematyka związana z rozwojem telewizji amerykańskiej i
europejskiej.

W2, U3, K1

2.

Zajęcia umożliwiają zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami dotyczącymi
funkcjonowania telewizji (ramówka, showruner) i jej gatunkami (soap-opera, docusoap, procedural), ujęciami metodologicznymi z zakresu studiów nad telewizją
(np. kulturowa analiza gatunkowości) oraz konceptualizacjami fenomenów
telewizyjnych (voyeurism telewizyjny, multiplatformowość).

W1, U2

3.

Osobny blok zajęciowy dotyczy praktyk kulturowych związanych z
funkcjonowaniem telewizji - zwłaszcza w otoczeniu sieciowym (media
społecznościowe, fora internetowe, etc.). Na zajęciach będą analizowane praktyki
fanowskie i interpretacyjne, strategie paratekstowe, nowe formy dystrybucji i
odbioru telewizji (sposoby udostępniania treści, odbiór multiplatformowy
telewizji), a także rozmaite formy konwergencji telewizji z innymi mediami.

W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, projekt minimum 51% punktów z egzaminu i realizowanego projektu
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Wiedza o literaturze XX w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.140.5cd42d543e6e7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zjawiskami literatury XX wieku.

C2

Interpretacja i problemów w oparciu o proponowany spis lektur.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe zjawiska w literaturze XX wieku

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04

esej, egzamin pisemny /
ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
dostrzegać interdyscyplinarne związki w sztuce XX
wieku

U1

FWN_K1_U02,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07

esej, egzamin pisemny /
ustny

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03

esej, egzamin pisemny /
ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student gotów jest do poszerzenia wiedzy na temat
sztuki XX wieku

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

50

uczestnictwo w egzaminie

2

przeprowadzenie badań literaturowych

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wiedza na temat głównych zjawisk w literaturze XX wieku

W1, U1, K1

2.

Omówienie i interpretacja proponowanych lektur

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo, pozytywna
ocena z egzaminu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Kurs monograﬁczny z historii kina polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.140.5cd42d4f7502d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z historią ﬁlmu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem historii dokumentu, jego kontekstów
politycznych i kulturowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

W4

student zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu dziejów
kina polskiego.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W09,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W13,
FWN_K1_W14

egzamin pisemny / ustny

student zna i rozpoznaje najważniejsze polskie ﬁlmy
fabularne i dokumentalne; zna podstawowe nurty
i trendy z historii kinematograﬁi oraz główne zjawiska
z zakresu kultury ﬁlmowej.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W09,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W13,
FWN_K1_W14

egzamin pisemny / ustny

student rozumie i opisuje wzajemne związki między
kinem polskim a całością kultury oraz umieszcza
analizowane zjawiska we właściwych im kontekstach.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W09,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W13,
FWN_K1_W14

egzamin pisemny / ustny

student zna główne opracowania poświęcone historii
kina polskiego, orientuje się w najnowszej literaturze
przedmiotu.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W09,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W13,
FWN_K1_W14

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

U2

U3

U4

analizować, interpretować i oceniać najważniejsze
polskie ﬁlmy oraz zjawiska z zakresu kultury ﬁlmowej.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12

egzamin pisemny / ustny

student umie formułować i wyrażać własne sądy
na temat polskich ﬁlmów.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12

egzamin pisemny / ustny

usytuować wybraną twórczość reżysera lub gatunek
w określonym nurcie ﬁlmowym oraz poetykach
autorskich.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12

egzamin pisemny / ustny

przygotowywać rozprawy pisemne oraz wypowiedzi
ustne związane z historią ﬁlmu polskiego.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K04,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

student identyﬁkuje się z historią najnowszą swojego
kraju i czuje się jej kontynuatorem.

90 / 162

K2

K3

student docenia tradycję kina polskiego i dziedzictwo
kulturowe, jakie ono stanowi.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K04,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

student systematycznie uczestniczy w bieżącym życiu
ﬁlmowym, w przeglądach i retrospektywach polskiej
kinematograﬁi, śledzi prasę ﬁlmową i aktualne
piśmiennictwo.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K04,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

uczestnictwo w egzaminie

2

konsultacje

8

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia polskiego ﬁlmu fabularnego, dokumentalnego i animowanego ze
szczególnym uwzględnieniem historii powojennej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

2.

Relacje pomiędzy rozwojem fabuły, dokumentu i animacji

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

3.

Kino wobec przełomów politycznych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność w trakcie zajęć, napisanie pracy zaliczeniowej na
uzgodniony z prowadzącym temat, prezentacja wybranego tematu
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Wiedza o teatrze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.140.5cd42d4d6e65b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kontekstem dla badań ﬁlmoznawczych.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu teatru klasycznego i podstaw teatru współczesnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

trendy i tendencje w historii teatru klasycznego.

FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny
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W2

podstawy wiedzy na temat kształtowania się
współczesnego teatru.

FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

wybitne spektakle współczesnego teatru polskiego.

FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać różne konwencje estetyczne, sposoby
reprezentacji, formy i style charakterystyczne dla
sztuki teatralnej danej epoki.

FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

U2

krytycznie ocenić styl autorski poszczególnych
twórców i kierunków teatralnych i stosuje te
umiejętności przy analizie spektakli.

FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

U3

opisać wzajemne związki między światem teatru
a ﬁlmem, literaturą i innymi dziedzinami sztuki oraz
sytuuje zjawiska teatralne w odpowiednich
kontekstach politycznych, społecznych i kulturowych.

FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania swojej wiedzy do organizowania
zdarzeń kulturalnych, związanych z teatrem.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06

egzamin pisemny / ustny

K2

student jest gotów na poziomie podstawowym
do wygłaszania prelekcji na temat teatru i jego
związków z kinem.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06

egzamin pisemny / ustny

K3

oceniania zjawisk teatralnych.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybrane konwencje teatru klasycznego.

W1, U1, K1, K2

Sylabusy
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2.

Źródła i podstawy teatru współczesnego.

W2, U1, K1, K2, K3

3.

Analiza wybranych wybitnych przedstawień teatralnych.

W3, U2, K1, K2, K3

4.

Teatr w perspektywie innych sztuk, zwłaszcza ﬁlmu i mediów.

W1, W2, W3, U3, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Wynik egzaminu, obecność i aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Technologie informatyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.140.5cb8796e77724.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z technologiami sieciowymi, platformami i podstawowymi formami operacji na danych
oraz ich konsekwencjami dla kultury i życia spolecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student posiada podstawową wiedzę z zakresu
platform i narzędzi pracy w środowisku sieciowym

FWN_K1_W16

egzamin pisemny / ustny
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W2

student zna podstawowe formy operacji na danych

FWN_K1_W16

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie analizować narzędzia pracy oparte
na automatyzacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie projektowej

FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

K2

komunikowania wiedzy za pomocą języka
pozbawionego znamion dyskryminacji.

FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza i przygotowanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze formy operacji na danych i ich konsekwencja dla procesu
komunikowania

W2

2.

Sieciowe narzędzia pracy zespołowej.

W1, K1, K2

3.

Uwarunkowania i konsekwencje zautomatyzowanych form komunikowania

W1, W2, U1, K1, K2

4.

Przetwarzanie danych a media społecznościowe

W1, K1, K2

5.

Technologie cyfrowe a przemiany form kultury medialnej

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, lektura tekstów, przygotowanie projektu
zaliczeniowego.
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Wstęp do projektowania gier wideo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.140.5cd42d506e4d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką projektowania gier wideo na poziomie
podstawowym

C2

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z narzędziami służacymi do tworzenia gier

C3

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami tworzenia GDD

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie zasady tworzenia gier wideo

FWN_K1_W15

projekt

FWN_K1_U13

projekt

FWN_K1_K07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ zaprojektować prostą grę wideo

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
absolwent jest gotów do upowszechniania
i propagowania poważnych zastosowań gier

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady tworzenia postaci

W1, U1, K1

2.

Projektowanie poziomów

W1, U1, K1

3.

Game Design Document

W1, U1, K1

4.

Współpraca z informatykiem

W1, U1, K1

5.

Realizacja własnego projektu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie projektu, obecność i aktywność

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Praktyki zawodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1C0.5ca75698d298d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Praktyki studenckie stwarzają możliwość aktywnego poszukiwania przyszłej drogi zawodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna ścieżki zawodowe, których dostarcza
rynek pracy, odpowiadające jego wykształceniu.

FWN_K1_W19

zaliczenie
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W2

student zna i rozumie sposób działania instytucji
medialnych i kulturalnych.

FWN_K1_W18

zaliczenie

U1

samodzielnie dokonać wyboru placówki kulturalnej,
w której może rozwinąć umiejętności niezbędne
w przyszłości do podjęcia pracy w wyuczonym
zawodzie.

FWN_K1_U01

zaliczenie

U2

wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną, wdrażając ją
w praktycznym działaniu.

FWN_K1_U02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odpowiedzialnego wykonywania powierzonych mu
zdań.

FWN_K1_K07

zaliczenie

K2

dalszego samodzielnego i aktywnego uczestniczenia
w życiu naukowym bądź kulturalnym.

FWN_K1_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach praktyk studenci mają możliwość sprawdzenia się na polu
organizacyjnym np.: współuczestnicząc w organizacji festiwali ﬁlmowych (typu:
Krakowski Festiwal Filmowy, Warszawski Festiwal Filmowy, Festiwal OFF Camera
itp.), pracując przy obsłudze okazjonalnych wystaw czy w centrach ﬁlmowych
(typu: Kino Pod Baranami, Apollo Film, Multikino w Krakowie itp.) oraz w innych
placówkach kulturalnych (jak np. regionalne Domy Kultury) i prywatnych ﬁrmach
(typu Firma Reklamowa).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Praktyki dają możliwość rozwinięcia swoich umiejętności krytyczno-ﬁlmowych i
ﬁlmoznawczych dzięki pracy w portalach internetowych i redakcjach (czasopism
ﬁlmowych czy Redakcji studenckiej), oddziałach telewizji czy Radiu Akademickim,
a także placówkach związanych z twórczością artystyczną (Filmoteka
Narodowa,Wytwórnie Filmowe) itp.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praktykę zawodową zalicza Koordynator praktyk na podstawie złożonego
przez studenta Dziennika Praktyk (z zapisem jej przebiegu, pieczęcią i
podpisem Zakładowego Kierownika Praktyk) stanowiącego potwierdzenie
jej odbycia. Dzienniki Praktyk studenci składają u koordynatora praktyk do
15 września (tj. końca sesji poprawkowej).
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Historia serialu telewizyjnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.180.5cd42d4e56dc9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0229Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) gdzie indziej niesklasyﬁkowane

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi terminami i koncepcjami teoretycznometodologicznymi związanymi z serialami telewizyjnymi.

C2

Celem zajęć jest prezentacja rozwoju medium serialowego w dobie konwergencji medialnych.

C3

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności z zakresu krytyki telewizyjnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

szczegółowe pojęcia określające funkcjonowanie
seriali telewizyjnych w krajobrazie medialnym oraz
koncepcje i teorie umożliwiające badanie serialowych
produkcji telewizyjnych (telewizja jakościowa, seriale II
generacji, telewizja dobry postsieci, ect.)

FWN_K1_W02,
FWN_K1_W05

esej

W2

historię powstania pierwszych seriali telewizyjnych
w kontekście rozwoju sztuki ﬁlmowej, a także
najważniejsze gatunki seriali telewizyjnych i procesy
ich ewolucji zachodzące po II wojnie światowej
w Stanach Zjednoczonych i Europie.

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W13

projekt, esej

W3

procesy, które doprowadziły do funkcjonowania seriali
telewizyjnych w systemach multiplatformowych oraz
praktyki kulturowe, które wynikają z partycypacyjnego
modelu telewizji.

FWN_K1_W12

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować, tworzyć i promować treści dotyczące
seriali telewizyjnych w mediach społecznościowych
i w szerszym obiegu sieciowym.

FWN_K1_U01

projekt

U2

- w oparciu o wskazane narzędzia metodologiczne przeprowadzić pogłębioną analizę seriali telewizyjnych
i sformułować ją w postaci pracy pisemnej oraz
projektu multimedialnego (prezentacji, wideo-eseju,
lub innej formie).

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05

esej

U3

dostrzec relacje intetekstualne i transmedialne między
serialami telewizyjnymi i innymi systemami
medialnymi (kinem, malarstwem, teledyskiem, etc.)
i wskazać na ich znaczenie w praktykach kulturowych
i obiegu dystrybucyjno-promocyjnym treści
telewizyjnych.

FWN_K1_U07

projekt, esej

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02

projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stałego poszerzania wiedzy z zakresu seriali
telewizyjnych i prezentowania swoich wniosków
i spostrzeżeń podczas pracy w grupie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie eseju

25

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W czasie zajęć zostanie przedstawiony społeczno-technologiczno-kulturowy
kontekst powstania i rozwoju seriali telewizyjnych. Blok tematyczny obejmuje
genealogię seriali telewizyjnych, kształtowanie się podstawowych gatunków,
powiązanie rynku telewizyjnego z ﬁlmowym, analizę przemian, które doprowadziły
do ukształtowania się tzw. seriali II generacji. Podejmowana problematyka
uwzględnia także procedury instytucjonalne (prawne, rynkowe), które określały
ewolucję medium serialowego.

W2

2.

Zajęcia poszerzają wiedzę z zakresu intertekstualnych powiązań między seriali
telewizyjnymi a innymi tekstami kultury. Wskazane zostaną przejawy
konwergencji medialnych w systemie telewizyjnym, uwarunkowania kulturowe i
narodowe produkcji serialowych, ich funkcje społeczne i polityczne.

U3

3.

W czasie zajęć zostają zaprezentowane ujęcia metodologiczne i koncepcje
teoretyczne z zakresu medioznawstwa i kulturoznawstwa umożliwiające analizę
seriali telewizyjnych. Zajęcia przygotowują do samodzielnej analizy produkcji
telewizyjnych w odniesieniu do wskazanego kontekstu, krytyki treści
telewizyjnych i rozpoznawania mechanizmów rynkowo-ekonomicznych
determinujących produkcje serialowe. Blok tematyczny obejmuje także
umiejętność prezentacji i promocji dokonanej analizy - z użyciem platform
społecznościowych oraz podstawowych narzędzi graﬁcznych.

W1, U2, K1

4.

Zajęcia poszerzają wiedzę na temat praktyk kulturowych związanych z
funkcjonowaniem seriali telewizyjnych (kultury fanowskie, techniki
rozpowszechniania treści) oraz ich znaczenia w otoczeniu sieciowym telewizji. W
ramach bloku tematycznego podejmowana jest problematyka narrowcastingu,
multiplatformowości, paratekstualności produkcji serialowych.

W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 51% punktów uzyskanych z projektu i pracy pisemnej
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Socjologia kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1180.5cd42d4f02912.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zasadniczym celem zajęć jest analiza zmian zachodzących w rzeczywistości społecznej pod wpływem
postępującej globalizacji, ruchów migracyjnych, przenikania się kultur oraz reﬂeksja nad rolą pamięci
w kształtowaniu tożsamości tożsamości jednostkowej i zbiorowej.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna podstawowe metody badawcze
w naukach o kulturze oraz posiada wiedzę z zakresu
procesów społecznych zachodzących
we współczesnym świecie.

FWN_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać zasadnicze procesy społeczne i kulturowe
oraz osadzić je w szerszym kontekście zbiorowej
aktywności człowieka.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny bieżących procesów i wydarzeń
mających miejsce w przestrzeni społecznej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
72

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Naród i tożsamość kulturowa

U1, K1

2.

Postkolonialny zwrot w badaniach kulturoznawczych

W1, K1

3.

Pamięć kulturowa i społeczeństwo

W1, U1

4.

Posthumanizm i teorie krytyczne w naukach o kulturze

W1, U1

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Znajomość tekstów analizowanych na zajęciach

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Znajomość tekstów analizowanych na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Historia Polski po 1945 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.180.5cd42d5546b26.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podczas zajęć omówione zostaną najważniejsze zagadnienia, dotyczące dziejów Polski po 1945 r. ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki politycznej i społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma podstawową wiedzę o najważniejszych
wydarzeniach historii Polski po 1945 roku, rozumie ich
przyczyny i skutki.

FWN_K1_W03

egzamin pisemny
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W2

student posiada wiedzę z zakresu procesów
społeczno-politycznych w historii Polski po 1945 roku,
których konsekwencje odnajduje we współczesności.

FWN_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować najważniejsze wydarzenia historii Polski
po 1945 roku i umie wyjaśnić ich związek
ze zjawiskami artystycznymi tej epoki.

FWN_K1_U06

egzamin pisemny

U2

interpretować wpływ wydarzeń historycznych
na współczesną sytuację Polski

FWN_K1_U06

egzamin pisemny

U3

student znajduje powiązania społeczne, polityczne
i kulturowe między poszczególnymi wydarzeniami
historycznymi.

FWN_K1_U06

egzamin pisemny

FWN_K1_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny bieżących procesów i wydarzeń
mające miejsce w polskiej przestrzeni społecznopolitycznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

25

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ustanawianie nowej władzy na ziemiach polskich przed 1945 rokiem

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Polska w imperium stalinowskim (1945-1954): walka o kształt ustrojowy państwa
polskiego; likwidacja opozycji oraz „zjednoczenie” PPR i PPS; przyspieszona
sowietyzacja kraju.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

3.

Lata odwilży i przemiany październikowe (1954-1959): początki liberalizacji w
Polsce; szczyt odwilży: od czerwca do października 1956; wygaszanie przemian
październikowych.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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4.

„Realny socjalizm” oraz kryzys i upadek systemu „demokracji ludowej”
(1980-1989)

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

Trzecia Rzeczpospolita (po 1989 roku): narodziny nowego państwa; tworzenie
nowej cywilizacji: polityka, infrastruktura, szkolnictwo wyższe, media; Polska w
Unii Europejskiej

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Ocena uwzględniać będzie aktywną obecność na zajęciach, udział w
dyskusji i poziom argumentacji, a także przyswojenie wiedzy i umiejętność
przeprowadzania własnych rozumowań
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Kurs monograﬁczny z historii ﬁlmu nowofalowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.180.5cd42d5577c33.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z historią kina lat 60. przez pryzmat wielkich osobowości twórczych Nowej Fali

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W09,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W13,
FWN_K1_W14,
FWN_K1_W15

egzamin pisemny / ustny

kojarzyć fakty z historii lat 50/60, zjawiska społeczne
i kulturowe z rozwojem kinematograﬁi.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12,
FWN_K1_U13,
FWN_K1_U14

egzamin pisemny / ustny

student rozwija umiejętność krytycznej oceny dzieł
ﬁlmowych.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12,
FWN_K1_U13,
FWN_K1_U14

egzamin pisemny / ustny

student docenia osiągnięcia artystyczne Nowej Fali
i jej dziedzictwo kulturowe.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K04,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

dostrzec nawiązania oraz inspiracje nowofalowe
w dziełach kolejnych generacji i odnieść się do nich
krytycznie.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K04,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

student zna najważniejsze osiągnięcia ﬁlmowe
wybranych przedstawicieli francuskiej, czeskiej
i słowackiej Nowej Fali

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

„Nowa fala przychodzi” - początki ruchu we Francji

W1, U1, U2, K1, K2

2.

Kino pod specjalnym nadzorem: czeska Nowa Fala

W1, U1, U2, K1, K2

3.

Wielkie indywidualności kina słowackiego

W1, U1, U2, K1, K2

4.

Dziedzictwo Nowej Fali

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny

aktywne uczestnictwo w zajęciach; napisanie pracy zaliczeniowej na
uzgodniony z prowadzącym temat
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Teatr współczesny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.180.5cd42d559ddde.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi konwencji teatru współczesnego
na świecie.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi konwencji teatru współczesnego w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe zjawiska teatru współczesnego.

FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny
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W2

główne uwarunkowania i konteksty zjawisk teatralnych
FWN_K1_W04
XX i XXI wieku.

egzamin pisemny / ustny

W3

podstawowe pojęcia przynależne wiedzy o teatrze
współczesnym.

FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W4

twórczość najwybitniejszych przedstawicieli teatru
współczesnego.

FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zastosować znajomość konwencji teatralnych
i twórczości poszczególnych artystów do opisu zjawisk
kultury.

FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

U2

ulokować zjawiska artystyczne oraz twórczość
wybranych artystów w perspektywie historycznej.

FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

U3

dostrzec związki teatru i kina.

FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

U4

dostrzec związek pomiędzy teatrem współczesnym
a szeroko rozumianą tradycją kulturową.

FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego pogłębiania edukacji humanistycznej celem
praktycznego wykorzystania nabytych informacji.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

K2

uczestnictwa w bieżącym życiu teatralnym kraju.

FWN_K1_K05

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
77

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teatr współczesny jako jedna z wielu konwencji teatralnych.

W2, U1, K1

2.

Podstawowe kierunki teatru współczesnego.

W1, W3, U1, K1

3.

Twórczość najwybitniejszych przedstawicieli teatru współczesnego na świecie.

W4, U1, U2, U3, K1, K2

Sylabusy
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4.

Twórczość najwybitniejszych przedstawicieli teatru współczesnego w Polsce.

W4, U1, U2, U4, K1, K2

5.

Związki teatru i kina.

W1, W2, W3, W4, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Wynik egzaminu, obecność i aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Podstawy analizy dzieła ﬁlmowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.180.5cd42d55c53ec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie w zagadnienia analizy dzieł ﬁlmowych zarówno na poziomie mikrostruktury (fragmentu tj. kadru,
ujęcia, sekwencji/segmentu), jak i makrostruktury (dzieła jako całości)

C2

Wyrobienie umiejętności wnikliwej lektury ﬁlmu, zarówno od strony treściowej, jak i formalnej

C3

Ukazanie szerokiego spektrum możliwości analitycznych wynikającego z bogactwa metodologii poznawczych
i repertuaru możliwych ukierunkowań analitycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student nabywa wiedzę w zakresie analizy ﬁlmu
zarówno na poziomie mikrostruktury (fragmentu tj.
FWN_K1_W10
kadr, ujęcie, sekwencja/segment), jak i makrostruktury
(dzieła jako całości)

egzamin pisemny

W2

student rozumie specyﬁkę podejścia analitycznego
wobec ﬁlmu ukierunkowanego na stronę treściową
i formalną dzieła

FWN_K1_W10

egzamin pisemny

W3

student zapoznaje się z instrumentami i technikami
analiz ﬁlmu - od prostej analizy warsztatowej
po modele analiz warunkowanych przyjęciem
określonej optyki metodologicznej

FWN_K1_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student wykorzystuje znajomość kategorii
analitycznych i koncepcji teoretycznych przy analizie
wybranego ﬁlmu lub jego fragmentu

FWN_K1_U04

egzamin pisemny

U2

dokonać formalnego rozbioru dzieła zróżnicowanego
ze względu na przyjęte ukierunkowanie analizy (jej cel
poznawczy) lub przyjętą metodologię warunkującą
techniki analiz

FWN_K1_U04

egzamin pisemny

U3

student nabywa umiejętność wnikliwej lektury ﬁlmu,
zilustrowania jej w postaci opisu struktury formalnej
dzieła (czasami wzbogaconego zapisem graﬁcznym)
i wychwycenia pewnych prawidłowości, które mogą
stać się kluczem do przejścia na wyższy poziom interpretacji.

FWN_K1_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student zdobywa podstawy w zakresie technik i metod
analizy, które aplikuje do konkretnych ﬁlmów

FWN_K1_K03

egzamin pisemny

K2

student zdobywa kompetencje do pracy wymagającej
zdolności do pogłębionej reﬂeksji nad kinem i innymi
zjawiskami kultury

FWN_K1_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie w problematykę analizy ﬁlmu: kryteria deﬁnicyjne, analiza a
interpretacja, instrumenty i techniki analiz, podejścia analityczne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2.

Wzorcowe analizy na poziomie mikrostruktury: kadru, ujęcia, sekwencji /segmentu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Analiza segmentu ﬁlmu o fundamentalnej funkcji dla jego kompozycji: sekwencji
inicjalnej i zamykającej ﬁlm, prologu i epilogu, sekwencji czołowej, sekwencji
kluczowej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

4.

Analiza mikrostruktury tj. mikro-dzieła: np. noweli ﬁlmowej (będącej składową
ﬁlmu nowelowego), ﬁlmu krótko- lub średniometrażowego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

5.

Analiza ukierunkowana na wybrany aspekt: zorientowana na sposób opowiadania
historii (strategie narracyjne)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

6.

Analiza pod kątem funkcji przestrzeni i eksperymentów z czasem w dziele
ﬁlmowym

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

7.

Analiza ukierunkowana na znaczenie montażu "na spojrzeniu" i funkcji technik
subiektywizacji wizji ﬁlmowej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

8.

Analiza pod kątem funkcji przestrzeni poza-kadrowej (implikowanej przez
kompozycję kadru)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

9.

Analiza strony audialnej dzieła: funkcja dźwięku (odgłosów, pejzaży dźwiękowych), W1, W2, W3, U1, U2, U3,
muzyki (np. technika lejtmotywów), dialogów
K1, K2

10.

Analiza pod kątem dramaturgicznej, stylistycznej i symbolicznej funkcji barwy w
dziele ﬁlmowym

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

11.

Analiza zorientowana na intertekstualność i auto-reﬂeksywność w dziele ﬁlmowym

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

12.

Wprowadzenie w jeden z typów analiz warunkowanych wyborem określonej
metodologii (np. analiza genologiczna)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
czynne uczestnictwo w zajęciach, napisanie pracy pisemnej (na temat
wybrany spośród podanych przez prowadzącego zajęcia) będącej formą
egzaminu
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Historia ﬁlmu nowofalowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1300.5cd42d4f259bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy w zakresie kina nowofalowego: poznanie nurtów nowofalowych w kinie europejskim,
amerykańskim i azjatyckim

C2

Zdobycie wiedzy dotyczącej nowego typu narracji ﬁlmowej, nowego typu aktorstwa ﬁlmowego,
zindywidualizowanych stylów autorskich i dominujących konwencji gatunkowych

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna nurty i tendencje w historii kina
nowofalowego

W2

student zna najważniejsze dzieła kina epoki
nowofalowej, style i poetyki autorskie twórców tego
kina oraz konwencje gatunkowe, do jakich ﬁlmy
nawiązywały i dominujące w tym okresie

W3

student zna i wykorzystuje konwencje kina
wcześniejszego do analizy zjawisk w kinie
nowofalowym, konfrontując stare i nowe poetyki

FWN_K1_W07

egzamin pisemny /
ustny, zaliczenie
semestru 5 na podstawie
obecności

FWN_K1_W07

egzamin pisemny /
ustny, zaliczenie
semestru 5 na podstawie
obecności

FWN_K1_W07

egzamin pisemny /
ustny, zaliczenie
semestru 5 na podstawie
obecności

FWN_K1_U08

egzamin pisemny /
ustny, zaliczenie
semestru 5 na podstawie
obecności

FWN_K1_U08

egzamin pisemny /
ustny, zaliczenie
semestru 5 na podstawie
obecności

FWN_K1_U08

egzamin pisemny /
ustny, zaliczenie
semestru 5 na podstawie
obecności

FWN_K1_K01

egzamin pisemny /
ustny, zaliczenie
semestru 5 na podstawie
obecności

FWN_K1_K03

egzamin pisemny /
ustny, zaliczenie
semestru 5 na podstawie
obecności

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

opisać wzajemne związki między światem ﬁlmu
a innymi dziedzinami sztuki oraz znajduje dla
interpretacji różnych zjawisk odpowiednie konteksty
polityczne, społeczne, kulturowe

U2

analizować i interpretować najważniejsze ﬁlmy epoki
nowofalowej oraz zjawiska z zakresu kultury ﬁlmowej
tej epoki

U3

ulokować twórczość wybranego reżysera w danym
nurcie ﬁlmowym epoki i określić typ poetyki autorskiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu historii kina

K2

aplikowania wiedzy na temat historii kina
nowofalowego do analizy innych zjawisk kultury
audiowizualnej

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

analiza źródeł historycznych

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Sylabusy
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wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nowe fale w kinie europejskim i ich konteksty narodowe

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2.

Odpowiedniki formuły nowofalowej w kinie amerykańskim - zjawisko kontrkultury i
kino kontestacji (oraz fenomeny je poprzedzające)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Zjawiska nowofalowe w kinie azjatyckim - np. Japońska nowa fala

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie semestru 5 na podstawie obecności

obecność na zajęciach

Semestr 6
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach
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Seminarium licencjackie ﬁlmoznawcze/medioznawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1300.620a19d960f98.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
14.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu umiejętności sformułowania problemu badawczego.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu poszukiwania literatury przedmiotu

C3

Wyrobienie krytycyzmu wobec źródeł.

C4

Ćwiczenie umiejętności pisania konspektu.

C5

Uświadomienie uczestnikom ważności zaznaczenia własnego stanowiska autorskiego w przygotowywanej pracy.

C6

Przygotowanie i wykształcenie umiejętności niezbędnych do napisania samodzielnej pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

podstawowe teorie oraz terminologię z zakresu nauk
humanistycznych.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W09,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W13,
FWN_K1_W14,
FWN_K1_W15

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

student zna i umiejętnie wykorzystuje teorie, pojęcia,
deﬁnicje, strategie badawcze, dzięki którym rozumie
zjawiska kultury audiowizualnej, podejmowane jako
przedmiot pracy licencjackiej.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W13,
FWN_K1_W14,
FWN_K1_W15

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

student ptraﬁ sformułować i podjąć oryginalny temat
badawczy.
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U2

U3

U4

U5

student posiada umiejętności do samodzielnej oceny
problemu badawczego, potraﬁ zająć krytyczne
stanowisko wobec wykorzystanej literatury.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

student posiada odpowiednie umiejętności
do przeprowadzenia adekwatnej dla tematu
badawczego kwerendy bibliotecznej bądź archiwalnej
(w zależności od potrzeb), wykorzystując metody
tradycyjne i informatyczne.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

student posiada umiejętności do poprawnego
ukształtowania, uporządkowania i napisania tekstu
naukowego, który posiada znamiona samodzielności.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

opisać i wartościować zjawiska zachodzące aktualnie
w dziedzinie ﬁlmu i kultury audiowizualnej.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

student świadomie wyklucza wszelkie nieetyczne
praktyki podczas prowadzenia badań i pisania pracy.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K04

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

podjęcia dyskusji, prezentowania i obrony własnego
stanowiska.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Sylabusy
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K3

student jest przygotowany do prezentacji
interesującego go tematu poza zajęciami
seminaryjnymi, przed większym audytorium.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K04,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

przeprowadzenie badań literaturowych

40

przygotowanie pracy dyplomowej

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
200

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

poprawa projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

35

przeprowadzenie badań literaturowych

35

przygotowanie pracy dyplomowej

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
220

ECTS
14.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przygotowywanie konspektu pracy licencjackiej;

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3

2.

wybrane zagadnienia prawa autorskiego i etyki w badaniach naukowych

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3

3.

wymogi formalne związane z przygotowywaniem pracy naukowej (bibliograﬁa,
przypisy)

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3

4.

lektura wybranej literatury przedmiotu - w zależności od proﬁlu seminarium

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3

5.

analiza kulturowych i artystycznych kontekstów badanych przez seminarzystów
zjawisk kultury

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowywanie wystąpień na wybrany przez studenta temat
przedstawienie ﬁlmograﬁi, bibliograﬁi, konspektu pracy licencjackiej,
pisanie krótkich tekstów na zaproponowane tematy, prezentacja kolejnych
rozdziałów.

Semestr 6
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
złożenie pracy dyplomowej

130 / 162

Prawo autorskie dla badaczy audiowizualności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1100.620a19822c809.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przekazanie studentom elementarnych orientacji z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych,
ze szczególnym uwzględnieniem sztuki ﬁlmowej i mediów audiowizualnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna podstawowe pojęcia z zakresu praw autorskich
oraz rozumie na czym polega wpływ instytucji prawa
autorskiego i praw pokrewnych na rozwiązywanie
problemów ochrony własności w praktyce
gospodarowania zasobami autorskimi w tym
multimedialnymi.

FWN_K1_W17

egzamin pisemny,
projekt

W2

student wie na czym polega dozwolony użytek
publiczny i osobisty z tytułu wykorzystywania praw
autorskich i z czym wiąże się prawno-karna
odpowiedzialność związana z nieprzestrzeganiem tych
praw.

FWN_K1_W17

egzamin pisemny,
projekt

FWN_K1_U12

egzamin pisemny,
projekt

FWN_K1_K04

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozstrzygnąć w oparciu o poznane na zajęciach
metody i reguły wykładni na czym polegają
ograniczenia ochronne dotyczące starszych
i nowszych utworów funkcjonujących w obrocie
rynkowym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

negocjacji rozwiązań, które są zgodne z potrzebami
i celami interpersonalnymi nie tylko twórców, ale
również kontrahentów, z którymi współpraca jest
inicjowana i kontynuowana.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie projektu

5

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
27

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Ogólne wiadomości o prawach autorskich; cechy praw autorskich, prawo autorskie
w systemie prawnym, historia prawa autorskiego, współczesne systemy praw
W1, W2
autorskich.

Sylabusy
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2.

Utwór jak przedmiot prawa autorskiego; deﬁnicja utworu ,ochrona prawna utworu,
utwór jako rezultat procesu twórczego, utwory sieroce, pojęcie utworu
multimedialnego, audiowizulanego i ﬁlmowego.

W2, U1

3.

Podmiot ochorny praw autorskich: współtwórcy utworu (w tym multimedialnego),
uprawnienia producenta, rejestracje audiowizualne. Wykonywanie praw
autorskich w tym konstrukcja umowy przenoszącej prawa majątkowe oraz
przykłady umów /autor, współautor, tłumacz, licencja, koncert, materiały
reklamowe, umowy radiowe i telewizyjne, umowy impresaryjne.

W2, U1, K1

4.

Plagiat : deﬁnicja, konsekwencje prawne, plagiat, a inspiracje twórcze,
autoplagiat.

W2, U1, K1

5.

Użytkowanie utworu : dozwolony użytek publiczny i osobisty, wyłączenia z zakresu
U1, K1
wykorzystywania.

6.

Szczególna ochrona utworów audiowizualnych

W1, U1, K1

7.

Ochrona wizerunku i twórczości jako dóbr osobistych

W1, U1, K1

8.

Roszczenia przysłgujące w przypadku naruszenia osobistych i majątkowych praw
autorskich, w tym roszczenie informacyjne i zabezpieczenie roszczeń. Szczególne
postępowanie w sprawach własności intelektualnej.

W1, U1, K1

9.

Prawa pokrewne, w tym prawo do artystycznego wykonania, prawa producentów
fonogramów i wideogramów, prawo do nadań

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego jest
opracowanie w grupach dwuosobowych projektu wcześniej
wylosowanego tematu. Egzamin pisemny po zakończeniu kursu
egzamin pisemny, projekt
prawo autorskie to piętnaście pytań w tym trzynaście zamkniętych
i dwa otwarte Treści pytań wybrane zostaną z czterdziestu pięciu
zagadnień omawianych na wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Zagadnienia cyberkultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1300.5cd42d4f9692a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z wybranymi zagadnieniami krytycznych studiów nad cyberkulturą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie zmieniającą się technologię
sieciową w relacji do przeobrażeń socjokulturowych.

FWN_K1_W01

projekt

W2

Student zna i rozumie istotę związków między
technologiami mediatyzacji a konwencjami
estetycznymi.

FWN_K1_W01

projekt

FWN_K1_U01

projekt

FWN_K1_K07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować i krytycznie oceniać
dyskursy technologii cyfrowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podejmowania
odpowiedzialnych zadań podejmowanych
w środowisku technologii sieciowych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza problemu

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
80

ECTS
5.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁniowanie cyberkultury: syntopia sztuki, nauki i technologii

W1, U1, K1

2.

Cyborgiczność. Konteksty kulturowe.

W1, W2, U1, K1

3.

Literatura elektroniczna i sztuka komputerowa.

W2, U1, K1

4.

Interfejsy cyberkultury. Cybernetyka i sztuczna inteligencja.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

konwersatorium

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Obecność na zajęciach.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie projektu indywidualnie lub w grupie
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Wiedza o fotograﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1100.5cd42d567bbaa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z historii fotograﬁi, nurtami artystycznymi oraz twórczością artystów
profesjonalnych i amatorów.

C2

Poznanie wybranych teorii i koncepcji związanych z fotograﬁą w jej wymiarze technicznym, antropologicznym,
estetycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma wiedzę na temat podstawowych
medotodologii badań nad fotograﬁą.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W04

projekt, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07

projekt, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

projekt, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać poznane terminy i koncepcje do analizy
obrazów fotograﬁcznych i zjawisk kultury
fotograﬁcznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego i krytycznego uczestniczenia w kulturze
fotograﬁcznej oraz związanego z nią życia
artystycznego i sfery technicznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poznanie wybranych zagadnień z historii fotograﬁi oraz jej rozwoju od XIX wieku, z
uwzględnieniem techniki analogowej i cyfrowej.

W1

2.

Analiza tekstów i koncepcji, wprowadzających pojęcia, terminy i perspektywy
krytyczne, oraz omawiających je na konkretnych przykładach zdjęć i stylów
fotografowania.

U1, K1

3.

Analiza i interpretacja wybranych dokonań fotografów polskich i światowych, z
uwzględnieniem fotograﬁi profesjonalnej, artystycznej i amatorskiej, z
zastosowaniem wcześniej poznanych koncepcji i pojęć dotyczących fotograﬁi
awangardowej, fotokultur, fotograﬁi wernakularnej.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student samodzielnie przygotowuje prezentację zdjęć
związanych z wybranym zjawiskiem, tematem, bądź autorem.
Następnie bierze udział w pisemnym zaliczeniu przedmiotu,
udzielając odpowiedzi na pytania związane z omawianymi
tekstami teoretycznymi.
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Analiza dzieła ﬁlmowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1100.5cd42d4d91b79.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z głownymi metodologiami i praktykami analitycznymi w historii kina i ﬁlmie najnowszym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student zna i rozumie najważniejsze metody analizy
dzieła ﬁlmowego.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W05

egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ wiarygodnie i precyzyjnie
przeprowadzić analizę każdego ﬁlmu w oparciu
o wybrane narzędzia analityczne.

U1

FWN_K1_U02,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do wykorzystania swych
umiejetności analitycznych do poszerzania wiedzy
o ﬁlmie i umiejętnego interpretowania oraz
wartościowania dzieła ﬁlmowego.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

50

Przygotowanie prac pisemnych

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Szerokie spektrum metod analizy dzieła ﬁlmowego.

W1, U1, K1

2.

Analiza ﬁlmu na tle sztuki nowych mediów

W1, U1

3.

Pisemne prace domowe z zakresu analizy ﬁlmu.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność, realizacja projektów cząstkowych, zaliczenie
końcowe
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Historia kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1300.5cd42d4db42c6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studenta z podstawowymi szkołami antropologicznymi

C2

zapoznanie studenta z niejednoznacznością terminu "kultura" i jego historycznym uwarunkowaniem

C3

zapoznanie studenta ze zróżnicowaniem oraz historyczną zmiennością wybranych kategorii kultury

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna najważniejsze historyczne szkoły
antropologiczne

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

W2

student zna wybrane koncepcje z zakresu historii
i teorii kultury

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

W3

student zna różnorodne deﬁnicje pojęcia "kultura"

FWN_K1_W02,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

W4

student zna różnorodne koncepcje pojęcia "kultura"

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

wyjaśnić przyczyny różnic wybranych zjawisk
kulturowych

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U06

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U2

poddać analizie różne typy tekstów kultury

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07

esej, prezentacja

U3

zastosować różne koncepcje i teorie kultury do analizy
tekstów kultury

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08

esej, prezentacja

U4

zastosować różne koncepcje i teorie kultury do analizy
zjawisk kulturowych

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student gotów jest do pogłębiania wiedzy z zakresu
historii i teorii kultury

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03

esej

K2

student gotów jest do poznawania różnorodnych
tekstów kultury

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03

esej, prezentacja

K3

student gotów jest do analizy i interpretacji
współczensych zjawisk kulturowych w kontekście
historii kultury

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
65

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybrane historyczne szkoły antropologiczne

W1, W2, W4, K1

2.

Przedstawienie i analiza wybranych deﬁnicji i koncepcji pojęcia "kultura" i ich
historycznego uwarunkowania

W1, W2, W3, W4, K1

3.

Analiza historii i kulturowych uwarunkowań zmienności wybranych przez
prowadzącego koncepcji kulturowych, takich jak cielesność, postrzeganie czasu,
przestrzeni czy języka.

U1, U3, K1, K3

4.

Analiza wybranych tekstów kultury pochodzących z różnorodnych kontekstów
kulturowych i okresów historycznych, takich jak malarstwo, rzeźba, architektura,
ﬁlm czy fotograﬁa przy użyciu poznanych w toku zajęć koncepcji teoretycznych.

W2, U1, U2, U3, U4, K2,
K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złozenie egzaminu i uzyskanie
wyniku co najmniej 60%

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złozenie
egzaminu i uzyskanie wyniku co najmniej 60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Opcja (zaliczana poza ISzA)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1100.5cd42d5276db3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy studenta/ki w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych.

C2

Uzyskanie dodatkowych kompetencji analitycznych w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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konteksty analizy kultury - wykraczające poza zakres
ﬁlmoznawstwa i medioznawstwa.

W1

FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W06

zaliczenie na ocenę

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07

zaliczenie na ocenę

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
poddać tekst kultury analizie z użyciem aparatu
pojęciowego, wykraczającego poza zakres
ﬁlmoznawstwa i medioznawstwa.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
poszukiwań intelektualnych spoza najbliższego kręgu
zainteresowań, związanych ze studiowanym
kierunkiem.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści zależne są od prowadzącego, dyscypliny naukowej oraz przedmiotu spoza oferty kursowej Instytutu Sztuk Audiowizualnych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, uczestnictwo i zaliczenie ustne lub pisemne
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wiedza o mediach społecznościowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1200.620a094c77598.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami krytycznej analizy komunikowania w mediach spolecznościowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

specyﬁkę komunikowania w mediach
społecznościowych.

FWN_K1_W06,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W16

projekt, egzamin
pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie analizować wybrane media
spolecznościowe.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U10

projekt, egzamin
pisemny / ustny

U2

prowadzić proﬁl instytucjonalny w wybranych
platformach spolecznościowych.

FWN_K1_U01

projekt, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pracować w grupie projektowej

FWN_K1_K02

projekt, egzamin
pisemny / ustny

K2

komunikować się w sposób pozbawiony agresji i bez
dyskryminacji.

FWN_K1_K07

projekt, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozwój i funkcje mediów społecznościowych.

W1

2.

Poszczególne platformy spolecznościowe i ich specyﬁka.

W1, U1, U2, K1, K2

3.

Formy komunikowania w mediach spolecznościowych

W1, U1, U2, K1, K2

4.

Skuteczność komunikowania w mediach społecznościowych.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, egzamin pisemny / ustny

Aktywne uczestnictwo w zajęciach; przygotowanie projektu
zaliczeniowego.
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Muzyka ﬁlmowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1200.5cd42d4fb8d91.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z funkcjami muzyki ﬁlmowej.

C2

Uświadomienie słuchaczom ogólnych zasad porządkujących materiał dźwiękowy w danym dziele ﬁlmowym.

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu obecności muzyki ﬁlmowej w szerszym kontekście kulturowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

narzędzia adekwatne do opisu funkcji muzyki ﬁlmowej. FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny
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W2

student zna i rozpoznaje główne style muzyczne oraz
główne tendencje w historii muzyki ﬁlmowej.

FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

główne uwarunkowania i konteksty muzyki ﬁlmowej.

FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować ścieżkę dźwiękową w ﬁlmie, rozróżniać
tematy muzyczne, charakteryzować funkcje muzyki
w dziele ﬁlmowym

FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

U2

przedstawić ogólne zasady porządkujące materiał
dźwiękowy w danym dziele ﬁlmowym.

FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

U3

posługiwać się słownictwem, pozwalającym
na opisywanie muzyki (jej cech akustycznych
i organizacji formalnej).

FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania swojej wiedzy do organizowania
zdarzeń kulturalnych, związanych z muzyką ﬁlmową.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06

egzamin pisemny / ustny

K2

student jest gotów na poziomie podstawowym
do wygłaszania prelekcji na temat związków muzyki
z kinem.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06

egzamin pisemny / ustny

K3

oceniania roli muzyki w poszczególnych ﬁlmach oraz
wydarzeń kulturalnych, związanych z muzyką ﬁlmową.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

28

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe
Film jako zuniﬁkowana całość audiowizualna.

1.

2.

Sylabusy

Funkcje muzyki w ﬁlmie.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3
W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3
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3.

Główne tendencje w historii muzyki ﬁlmowej.

W2, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

4.

Główne konteksty muzyki ﬁlmowej.

W3, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Wynik egzaminu, obecność i aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Organizacja wydarzeń kulturalnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1200.5cd42d4c491b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie kompetencji w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych i przygotowania projektów ﬁlmowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie działania instytucji kultury
w Polsce..

FWN_K1_W07

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student potraﬁ stworzyć harmonogram projketów
kulturalnych.

U1

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02

projekt

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do organizacji wydarzeń
kulturalnych.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

działalność instytucji kultury w Polsce.

W1, U1, K1

2.

Metodologia biznesów w przestrzeni kultury

W1, U1, K1

3.

Znajomość procesów na wszystkich stadiach realizacji wydarzenia kulturalnego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność, realizacja projektów cząstkowych, egzamin
końcowy
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Rynek ﬁlmowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1200.5cd42d576ab4c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta ze zjawiskami współczesnego rynku ﬁlmowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie zjawiska współczesnego rynku
ﬁlmowego.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W19

zaliczenie na ocenę,
projekt

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
projekt

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ rozpoznać i zdeﬁniować kluczowych
graczy współczesnego rynku ﬁlmowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podjęcia pracy w podmiotach
związanych z rynkiem ﬁlmowym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zjawiska związane z funkcjonowaniem rynku ﬁlmowego w Polsce.

W1, U1, K1

2.

Analizy strategii biznesowych podmiotów zarządzających ﬁnansami w rynku
ﬁlmowym: fundusze regionalne, PISF.

W1, U1

3.

Analiza powiązań między rynkiem produkcji ﬁlmowej, dystrybucji i promocji dzieła
ﬁlmowego

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność, realizacja projektów cząstkowych,
zaliczenie końcowe
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Wykład monograﬁczny (poza ISzA)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.1200.5cd42d5794fa8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiedzy studenta/ki w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych o wątki i tematy, które nie są
poruszane w toku studiów ﬁlmoznawczych i medioznawczych.

C2

Uzyskanie wiedzy, która poszerzy kompetencje analityczne w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych,
przydatne w pracy z tekstami ﬁlmowymi, medialnymi oraz z zakresu szeroko rozumianej kultury artystycznej czy
też popularnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

oraz umiejętnie posługuje się terminologią z zakresu
nauk humanistycznych lub społecznych.

FWN_K1_W02

egzamin pisemny / ustny

W2

dodatkowe konteksty kulturowe, społeczne
i polityczne, umożliwiające sprawniejszą reﬂeksję nad
zjawiskami z zakresu kultury audiowizualnej.

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
poddać analizie wybrane zjawisko kultury
audiowizualnej z zastosowaniem terminologii
i koncepcji przedstawionych w toku wykładu.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
ciągłego poszukiwania nowych inspiracji, wiedzy poza
ﬁlmoznawstwem i medioznawstwem.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

13

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści zależne są od konkretnej dyscypliny naukowej, prowadzącego oraz
tematyki wykładu spoza oferty Instytutu Sztuk Audiowizualnych, który wybierze
student/ka.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

161 / 162

Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki deﬁniuje wykładowca prowadzący dany wykład
monograﬁczny
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia niestacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o sztuce

60%

Nauki o kulturze i religii 17%
Literaturoznawstwo

6%

Językoznawstwo

6%

Historia

5%

Filozoﬁa

3%

Nauki socjologiczne

3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach zapewnia studentom wszechstronne i kompleksowe przygotowanie w
zakresie znajomości i analizy współczesnej kultury audiowizualnej. W toku studiów studenci zapoznają się z historią ﬁlmu
powszechnego i polskiego (w tym z historią polskiego ﬁlmu dokumentalnego) oraz historią mediów. Poza wiedzą dotyczącą
historii uzyskują kompetencje analityczne (analizy ﬁlmu oraz współczesnych zjawisk medialnych - mediów
społecznościowych oraz szeroko rozumianej cyberkultury). Studenci rozpoczynający naukę wprowadzeni zostają w takie
dziedziny wiedzy, które pozwolą z jednej strony umiejscowić współczesnej przejawy kultury i sztuki w szerokim kontekście
historycznym (historii sztuki, historii kultury czy historii mediów), a jednocześnie poszerzą instrumentarium analityczne
(dzięki wiedzy z zakresu fotograﬁi, malarstwa, literatury, muzyki czy teatru).

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach zgodna jest ze Strategią Rozwoju UJ na lata
2014-2020. Koncepcja kształcenia pozwala studentom na uzyskanie wiedzy z zakresu historii sztuk audiowizualnych oraz
przejawów współczesnej kultury medialnej oraz dostarcza narzędzi do krytycznej analizy tych zjawisk w kontekście innych
sztuk oraz przemian kulturowych. Studenci przygotowani zostają do oceny, ale także tworzenia treści kultury w toku kursów
warsztatowych i konwersatoriów o praktycznym charakterze.

Charakterystyka kierunku
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Cele kształcenia
dostarczenie podstawowej wiedzy o dziedzinach kultury artystycznej oraz kulturze audiowizualnej, związanych z nimi
teoriami oraz metodologiami badań konkretnych praktyk twórczych, komunikacyjnych i społecznych w kontekście
uwarunkowań kulturowych, technologicznych i medialnych
dostarczenie na poziomie podstawowym szczegółowej wiedzy teoretycznej i faktograﬁcznej z zakresu ﬁlmoznawstwa i
medioznawstwa, obejmującej znajomość kina polskiego i powszechnego, historii myśli ﬁlmowej, mediów audiowizualnych
oraz ich historycznego rozwoju, dominujących tendencji i nurtów
dostarczenie podstawowej wiedzy na temat metodologii badania praktyk artystycznych i kulturowych realizowanych na
obszarze kina oraz mediów audiowizualnych; analizowania i interpretowania tekstów ﬁlmowych oraz medialnych, z
uwzględnieniem specyﬁki warsztatu i sytuacji komunikacyjnej
nabycie przez studenta umiejętności kontekstualnych analiz tekstów kultury i ich uwarunkowań
nabycie umiejętności korzystania z naukowych zasobów i źródeł informacji (multimedialnych)
nabycie umiejętności formułowania tez badawczych i przeprowadzenia argumentacji oraz przygotowania wypowiedzi
pisemnej bądź ustnej
nabycie umiejętności prowadzenia pogłębionych analiz o charakterze interdyscyplinarnym, wykorzystujących przyswojone w
czasie studiów metodologie oraz modele analityczne
nabycie umiejętności interpretacji zjawisk kultury audiowizualnej z perspektywy kulturoznawczej, technologicznej,
ﬁlmoznawczej i medialnej
nabycie kompetencji społecznych związanych ze świadomością dynamiki i ciągłości procesu edukacyjnego, konieczności jego
kontekstualnego osadzenia w zjawiskach artystyczno-społeczno-kulturowych a także bieżącym życiu naukowym
nabycie kompetencji na poziomie świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu akademickim, wykraczającym poza
struktury wyższych uczelni

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Coraz większa dominacja nowych rozwiązań technologicznych - zarówno w obszarze sztuki, jak i kultury i codziennego życia sprawia, że znajomość zarówno kontekstów, jak i głębokiego zrozumienia procesów stojących za nowymi praktykami
komunikacyjnymi i technologiami staje się wiedzą niezbędną dla osób, które pracują w instytucjach kultury, organizują
przedsięwzięcia artystyczne i popularyzatorskie. Obecność krytycznych i świadomych komentatorów i krytyków ﬁlmu,
mediów tradycyjnych oraz nowych mediów jest cennym elementem przestrzeni publicznej.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Kierunek ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach nastawiony jest na poszerzanie wiedzy w zakresie historii oraz
współczesnych uwarunkowań w domenie ﬁlmu, mediów i szeroko rozumianej kultury audiowizualnej. Poprzez uwzględnienie
w programie zarówno kursów historyczno-teoretycznych, jak i praktycznych i projektowych (z zakresu analizy ﬁlmu, mediów
oraz projektowania treści)studenci przygotowywani są do pracy z instytucjach sztuki i kultury oraz spełniania istotnej,
kulturotwórczej roli w życiu społecznym.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania naukowe prowadzone przez pracowników grupują się wokół czterech podstawowych tematów, wyznaczanych przez
podział Instytutu na cztery zespoły: Katedrę Historii Filmu, Katedrę Historii Filmu Polskiego, Katedrę Mediów Audiowizualnych
oraz Zakład Teorii i Antropologii Filmu. W obrębie każdego z tych tematów Instytut ma znaczące osiągnięcia, widoczne
zarówno w opublikowanych pracach naukowych, w opracowywanych aktualnie projektach, jak w kształceniu młodej kadry. W
Instytucie prowadzone są wieloletnie, ﬁnansowane ze źródeł zewnętrznych projekty badawcze. Są to między innymi:
całościowa reinterpretacja historii kina, których efektem jest seria publikacyjna Historia kina; Kultura miejska - węzły i
przepływy ﬁnansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa; projekty ﬁnansowane przez Narodowe Centrum Nauki
m.in.: Telefon, kino i cyborgi. Relacje rozwoju technologii i społeczności niesłyszących w XX i XXI wieku, Estetyka
obrazowania post-cyfrowego. Między nowym materializmem a ﬁlozoﬁą zorientowaną na przedmiot, Poetyka kina queer, Gra
jako obiekt oporny. Relacja gracza z grą wideo w perspektywie posthumanistycznej; czy Pionierki z kamerą. Kobiety w kinie i
fotograﬁi w Galicji 1896-1945 we współpracy z Muzeum Historii Fotograﬁi w Krakowie.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Główne kierunki badań prowadzonych w jednostce to: historia kina światowego, historia kina polskiego, historia mediów i
techniki oraz analiza współczesnych tendencji kultury i sztuki. Korespondują one z programem studiów, w którym nacisk
położony jest na kwestie związane z historią i teorią kina światowego oraz polskiego, historią i analizą mediów oraz
współczesnych zjawisk w domenie sztuki i kultury. Współpraca badaczy z instytucjami kultury i sztuki oraz zaangażowanie w
organizację festiwali ﬁlmowych czy prowadzenie czasopism („Przegląd Kulturoznawczy”, „Ekrany”) pozwala zaproponować
studentom coś więcej niż wyłącznie teoretyczne rozważania i analizy.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Jednostka dysponuje salami wykładowymi, ćwiczeniowymi, salą seminaryjno-konferencyjną, a także wyposażoną w
piętnaście stanowisk komputerowych pracownią. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w rzutniki, ekrany i
komputery z dostępem do Internetu oraz odtwarzacze VHS/DVD. Do dyspozycji studentów pozostaje także Biblioteka
Wydziału zaopatrywana na bieżąco w literaturę o tematyce ﬁlmoznawczej i medioznawczej.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0215

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program studiów obejmuje dwa typy przedmiotów: obowiązkowe, zaliczane przez wszystkich studentów oraz kursy
fakultatywne, które studenci mogą dowolnie wybierać w zakresie, który pozwoli im uzyskać 60 punktów ECTS w ramach
każdego roku akademickiego. Studenci przedmioty fakultatywne wybierają wedle własnych zainteresowań, zachęcani są
jednak, by uczestniczyli w przedmiotach z zakresu mediów, jeśli planują wybór seminarium licencjackiego ukierunkowanego
na wiedzę o mediach, oraz fakultetów ﬁlmoznawczych, jeśli przygotowują się do napisania pracy licencjackiej w zakresie
ﬁlmu.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

169

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

9

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

59

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

2

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

7

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1048

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Praktyki zawodowe są integralną częścią studiów, a student Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ zobowiązany jest do odbycia
praktyki zawodowej w wymiarze 60 godzin do końca IV semestru studiów. Praktyki powinny być realizowane tylko w
placówkach kulturalnych w taki sposób, aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi. Lista dostępnych instytucji
proponowana jest przez Instytut, jednak możliwe jest odbycie praktyk w instytucjach spoza listy, z którymi student
samodzielnie nawiąże współpracę, o ile spełniają one wymogi przewidziane regulaminem praktyk.

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem uzyskania tytułu licencjata w zakresie ﬁlmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach jest zrealizowanie programu
studiów, w tym uzyskanie zaliczenia z seminarium licencjackiego. Będąca jego efektem praca dyplomowa powinna zostać w
odpowiednich terminach wgrana do systemu APD, zaakceptowana przez promotora i zrecenzowana przez recenzenta.
Dopełnienie tej procedury oraz uzyskanie pozytywnych recenzji umożliwia złożenie egzaminu dyplomowego, którego
pozytywna ocena upoważnia do uzyskania tytułu licencjata.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FWN_K1_W01

Absolwent zna i rozumie /posiada podstawową wiedzę na temat metodologii badań
kultury audiowizualnej

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FWN_K1_W02

Absolwent zna i rozumie podstawową terminologię nauk humanistycznych stosowaną
w ﬁlmoznawstwie i medioznawstwie kulturoznawczym

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W03

Absolwent zna i rozumie główne uwarunkowania i konteksty procesów historycznokulturowych XX i XXI wieku

P6U_W

FWN_K1_W04

Absolwent zna i rozumie /ma podstawową wiedzę na temat poszczególnych dziedzin
kultury artystycznej (w szczególności kultury artystycznej XX i XXI wieku)

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W05

Absolwent zna i rozumie najważniejsze, aktualne kierunki i koncepcje badawcze w
zakresie ﬁlmoznawstwa i medioznawstwa kulturoznawczego

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W06

Absolwent zna i rozumie /posiada podstawową wiedzę na temat relacji między
językiem i kulturą (w szczególności kulturą audiowizualną)

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W07

Absolwent zna i rozumie /posiada wiedzę z zakresu historii ﬁlmu powszechnego – od
kina niemego po kino współczesne

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W08

Absolwent zna i rozumie /posiada wiedzę z zakresu historii ﬁlmu polskiego

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W09

Absolwent zna i rozumie /posiada wiedzę z zakresu historii myśli ﬁlmowej

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W10

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody oraz pojęcia analizy ﬁlmu i przekazów
tworzonych przez nowe media

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FWN_K1_W11

Absolwent zna i rozumie /posiada podstawową wiedzę z zakresu historii mediów
audiowizualnych

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W12

Absolwent zna i rozumie ciągłość praktyk kulturowych realizowanych w ramach
różnych platform medialnych

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FWN_K1_W13

Absolwent zna i rozumie /posiada wiedzę na temat metodologicznych podstaw
genologii ﬁlmowej i telewizyjnej

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W14

Absolwent zna i rozumie /posiada wiedzę dotyczącą warsztatu twórcy ﬁlmowego: zna
zasady montażu, realizacji obrazu, tworzenia scenariusza

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W15

Absolwent zna i rozumie kulturowe konteksty gier wideo i ich miejsce wobec innych
mediów audiowizualnych oraz sztuk tradycyjnych

P6U_W, P6S_WG

FWN_K1_W16

Absolwent zna i rozumie ideę komputerowego przetwarzania danych i zna
podstawowe rodzaje relacji konstruowanych poprzez użycie oprogramowania

P6U_W, P6S_WK

FWN_K1_W17

Absolwent zna i rozumie regulacje prawne dotyczące własności intelektualnej oraz
szczegółowe przepisy odnoszące się do praw autorskich twórców dzieł
audiowizualnych

P6U_W, P6S_WK

FWN_K1_W18

Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kultury z
obszaru kina i mediów audiowizualnych

P6U_W, P6S_WK

FWN_K1_W19

Absolwent zna i rozumie /posiada podstawową wiedzę o sposobach partycypacji w
kulturze z punktu widzenia funkcjonowania instytucji medialnych

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

Efekty uczenia się
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Umiejętności
Kod

Treść

PRK

FWN_K1_U01

Absolwent potraﬁ korzystać z zasobów naukowych internetu i posługiwać się
narzędziami wyszukiwania, wymiany informacji i komunikacji w sieci

P6S_UW,
P6S_UU

FWN_K1_U02

Absolwent potraﬁ poszukiwać i wykorzystywać, dla celów naukowych i
profesjonalnych, informacje z tradycyjnych źródeł pozainternetowych

P6S_UW,
P6S_UU

FWN_K1_U03

Absolwent potraﬁ samodzielnie stworzyć własną bazę danych ﬁlmoznawczych i
medioznawczych

P6U_U, P6S_UU

FWN_K1_U04

Absolwent potraﬁ potraﬁ świadomie korzystać ze zróżnicowanych pod względem
przynależności metodologicznej narzędzi i pojęć w praktyce analitycznej odnoszonej
do ﬁlmu i mediów audiowizualnych

P6S_UW,
P6S_UU

FWN_K1_U05

Absolwent potraﬁ przygotować pracę pisemną (i wypowiedź ustną) w języku polskim i
P6U_U, P6S_UW,
angielskim, której temat lokuje się w granicach ﬁlmoznawstwa bądź medioznawstwa
P6S_UK
kulturoznawczego, odwołując się do kluczowych kategorii naukowych tych dyscyplin

FWN_K1_U06

Absolwent potraﬁ rozpoznać zasadnicze procesy kulturowe i historyczne (w
szczególności te zachodzące w XX i XXI wieku) i umiejscowić je w szerszym
kontekście zbiorowej aktywności człowieka

FWN_K1_U07

Absolwent potraﬁ dostrzec związki pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami sztuk i ich P6S_UW,
wzajemne odziaływanie oraz wpływ na ﬁlm i inne sztuki audiowizualne
P6S_UU

FWN_K1_U08

Absolwent potraﬁ rozpoznać najważniejsze dzieła oraz konwencje gatunkowe, style i
poetyki kina niemego, klasycznego, nowofalowego i współczesnego

P6S_UW,
P6S_UU

FWN_K1_U09

Absolwent potraﬁ analizować oraz interpretować najważniejsze ﬁlmy z dorobku
kultury polskiej, a także wskazywać na ich konteksty kulturowe i historyczne

P6S_UW

FWN_K1_U10

Absolwent potraﬁ posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminologią stosowaną
w opisie cyberkultury i nowych zjawisk kultury sieciowej

P6S_UW

FWN_K1_U11

Absolwent potraﬁ /posiada podstawowe umiejętności z zakresu tworzenia scenariuszy
P6U_U, P6S_UO
ﬁlmu i scenariuszy niektórych rodzajów przekazów medialnych

FWN_K1_U12

Absolwent potraﬁ ocenić projekt realizacji ﬁlmu lub innego przekazu audiowizualnego
z punktu widzenia prawa autorskiego oraz zasad produkcji i dystrybucji

P6S_UW

FWN_K1_U13

Absolwent potraﬁ ocenić podstawowe rozwiązania z zakresu projektowania gier (np.
interfejs, projekt poziomy, mechanika)

P6U_U, P6S_UO

FWN_K1_U14

Absolwent potraﬁ /ma umiejętności językowe w zakresie nauk humanistycznych, w
szczególności w obszarze badań kultury audiowizualnej – na poziomie B2

P6S_UK

P6S_UW

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

FWN_K1_K01

Absolwent jest gotów do /akceptuje konieczność stałego, samodzielnego
uaktualniania wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, w tym P6S_KK
zwłaszcza z zakresu ﬁlmoznawstwa i medioznawstwa

FWN_K1_K02

Absolwent jest gotów do /świadomy znaczenia rzeczowej dyskusji dla rozwiązywania
problemów ﬁlmoznawczych i medioznawczych oraz potraﬁ pracować w zespole

P6U_K, P6S_KK

FWN_K1_K03

Absolwent jest gotów do /potraﬁ przenieść wiedzę z zakresu ﬁlmoznawstwa i wiedzy
o mediach do analizowania i rozumienia innych zjawisk kultury

P6S_KK, P6S_KO

FWN_K1_K04

Absolwent jest gotów do /świadomy różnorodności sposobów komunikowania w
przestrzeni publicznej; rozumie też charakter praktyk plagiatorskich i
odpowiedzialność karną za nie

P6U_K, P6S_KO,
P6S_KR

Efekty uczenia się

PRK
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Kod

Treść

PRK

FWN_K1_K05

Absolwent jest gotów do /identyﬁkuje się z historią najnowszą naszego kraju i czuje
się jej kontynuatorem; zdobywa przy tym kompetencje do działalności edukacyjnej i
wydawniczej zorientowanej na promocję wartościowych dzieł kultury, w tym
zwłaszcza – stanowiących część naszego zbiorowego dziedzictwa

P6S_KK, P6S_KO

FWN_K1_K06

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w bieżącym życiu kulturalnym i naukowym;
systematycznie śledzi najnowsze dokonania z zakresu studiowanego kierunku

P6S_KK, P6S_KO,
P6U_K

FWN_K1_K07

Absolwent jest gotów do świadomego i krytycznego uczestniczenia w przestrzeni
medialnej

P6S_KO, P6U_K

Efekty uczenia się

10 / 129

Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlmu niemego

36

-

-

O

Wprowadzenie do wiedzy o ﬁlmie i warsztat naukowy

18

-

-

O

Wiedza o mediach

18

5,0

egzamin

O

Wiedza o grach wideo

18

5,0

egzamin

O

Wiedza o literaturze do przełomu modernistycznego

18

-

-

O

Historia ﬁlozoﬁi

18

-

-

O

Wiedza o prawie autorskim

18

3,0

egzamin

O

Kurs BHK

4

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlmu niemego

36

8,0

egzamin

O

Wiedza o literaturze do przełomu modernistycznego

18

8,0

egzamin

O

Wprowadzenie do wiedzy o ﬁlmie i warsztat naukowy

18

7,0

egzamin

O

Historia ﬁlozoﬁi

18

6,0

egzamin

O

Warsztaty ﬁlmowe i scenariuszowe

18

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gatunki telewizyjne

18

3,0

egzamin

F

Kierunki kina współczesnego - kurs monograﬁczny

18

4,0

egzamin

F

Historia myśli ﬁlmowej

18

4,0

egzamin

F

Semiotyka i językoznawstwo

18

3,0

egzamin

F

Historia mediów i media społecznościowe

18

6,0

egzamin

F

Organizacja wydarzeń kulturalnych

18

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlmu klasycznego

36

-

-

O

Historia ﬁlmu polskiego do roku 1989

36

-

-

O

Wiedza o literaturze XX wieku

18

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język angielski

18

-

zaliczenie

O

Historia powszechna XX wieku z elementami Historii Polski po 1945
roku

18

-

-

O

Warsztaty ﬁlmowe i scenariuszowe

18

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia i współczesność teatru

18

-

-

F

Historia myśli ﬁlmowej

18

4,0

egzamin

F

Analiza i interpretacja dzieła ﬁlmowego

18

-

-

F

Kurs monograﬁczny z historii ﬁlmu

18

4,0

egzamin

F

Historia kultury

18

-

-

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlmu klasycznego

36

8,0

egzamin

Historia ﬁlmu polskiego do roku 1989

36

8,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język angielski

18

4,0

egzamin

O

Historia powszechna XX wieku z elementami Historii Polski po 1945
roku

18

8,0

egzamin

O

Praktyki zawodowe

18

2,0

zaliczenie

O

Historia kultury

18

5,0

egzamin

F

Historia i współczesność teatru

18

6,0

egzamin

F

Analiza i interpretacja dzieła ﬁlmowego

18

8,0

egzamin

F

Technologie informatyczne

18

3,0

egzamin

F

Historia serialu telewizyjnego

18

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlmu nowofalowego

36

-

-

O

Historia ﬁlmu polskiego do roku 1989

36

4,0

egzamin

O

Kierunkowe seminarium dyplomowe

18

-

-

O

Socjologia i teoria kultury

18

-

-

O

Język angielski

18

-

zaliczenie

O

Zagadnienia cyberkultury

18

5,0

egzamin

F

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

O

Semestr 5
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Muzyka i ﬁlm

18

4,0

egzamin

F

Historia sztuki z elementami wiedzy o fotograﬁi

18

-

zaliczenie

F

Kurs monograﬁczny z kina polskiego

18

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlmu nowofalowego

36

8,0

egzamin

Kierunkowe seminarium dyplomowe

18

21,0

zaliczenie na
O
ocenę

Socjologia i teoria kultury

18

7,0

egzamin

O

Język angielski

18

4,0

egzamin

O

Komunikacja kulturowa

18

3,0

egzamin

F

Wstęp do projektowania gier wideo

18

3,0

egzamin

F

Historia sztuki z elementami wiedzy o fotograﬁi

18

8,0

egzamin

F

Przedmiot

Semestr 6
Przedmiot

O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Historia ﬁlmu niemego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.130.5cd42d4a0470e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18, projekcje: 18

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18, projekcje: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią kina niemego, najwybitniejszymi zjawiskami, twórcami
i ﬁlmami.

C2

okazanie rozwoju kina w kontekście historii i zjawisk artystycznych pierwszych dekad XX wieku

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

historię kina niemego

FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W07

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wiązać zjawiska kina niemego z kontekstem
historycznym i artystycznym XX wieku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zdobywania wiedzy w zakresie historii kina

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do egzaminu

50

analiza źródeł historycznych

10

przygotowanie do zajęć

15

przeprowadzenie badań literaturowych

10

projekcje

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
121

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
18
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projekcje

18

przygotowanie do egzaminu

45

analiza źródeł historycznych

10

przygotowanie do zajęć

18

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
119

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wiedza w zakresie historii kina niemego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny / ustny

Obecność i aktywność na zajęciach

projekcje

brak zaliczenia

Obecność i aktywność na zajęciach

Semestr 2
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny / ustny Obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z egzaminu

projekcje

zaliczenie na ocenę

Obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Wprowadzenie do wiedzy o ﬁlmie i warsztat naukowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.130.620a20004d461.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu wiedzy o ﬁlmie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
funkcjonalność użycia środków wyrazu w procesie
analizy i interpretacji ﬁlmu.

FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W14

egzamin pisemny / ustny

W2

podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o ﬁlmie.

FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W14

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W3

najważniejsze formaty opisu bibliograﬁcznego
i ﬁlmograﬁcznego.

FWN_K1_W01

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać znajomość technik ﬁlmowych
do określania przynależności gatunkowej, stylistycznej
i temporalnej analizowanych ﬁlmów.

FWN_K1_U06,
FWN_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

U2

zastosować znajomość konwencji estetycznych,
reprezentowanych przez wybraną twórczość lub
tendencję w procesie tworzenia form upowszechniania
wiedzy.

FWN_K1_U06,
FWN_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

U3

stosować w praktyce badawczej prawidłowe formaty
opisu bibliograﬁcznego i ﬁlmograﬁcznego.

FWN_K1_U03

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego samodzielnego uaktualniania wiedzy
i umiejętności.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

K2

student ma świadomość wagi ﬁlmu i innych mediów
audiowizualnych we współczesnym świecie, potraﬁ
określić ich walory poznawcze, edukacyjne,
rozrywkowe itp.

FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

K3

student akceptuje etyczne i prawne uwarunkowania
korzystania z informacji, unikając jakichkolwiek
ewentualności plagiatu.

FWN_K1_K04

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do zajęć

25

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do zajęć

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

"Język ﬁlmu": charakterystyka podstawowych ﬁlmowych środków wyrazu (skala
planów, ujęcie, scena, podział ﬁlmu na sekwencje, ruchy kamery, itp.).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Zagadnienia analizy i interpretacji dzieła ﬁlmowego ze szczególnym
uwzględnieniem roli elementów formy ﬁlmowej w procesie kształtowania znaczeń.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Autor w ﬁlmie, nadawca obrazów i problemy narracji ﬁlmowej.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Zasady opisu bibliograﬁcznego i ﬁlmograﬁcznego oraz warsztat badacza
audiowizualności.

W3, U3, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prace i/lub kolokwia sprawdzające stopień przyswojenia przez studentów
zasad opisu bibliograﬁcznego i warsztatu badacza audiowizualności.

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywny wynik egzaminu, zaliczenie wcześniejszych prac lub
kolokwiów, obecność i aktywność na zajęciach.
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Wiedza o mediach
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.110.620a206f22cb2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką funkcjonowania tradycyjnych i nowych mediów, pojęciami określającymi
media i strategiami opartymi na wykorzystaniu innowacyjnych technologii medialnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe terminy i pojęcia związane
z funkcjonowaniem i rozwojem mediów (medium,
interfejs, platforma, etc.)

FWN_K1_W02

egzamin pisemny
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W2

najważniejsze koncepcje oraz teorie odnoszące się
do statusu nowych mediów i mediów tradycyjnych,
do ich roli w rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz
określające wpływ nowych mediów na przekształcanie
innych systemów medialnych.

FWN_K1_W05

egzamin pisemny

W3

podstawowe praktyki kulturowe wiążące się
ze stosowaniem nowych platform medialnych (mediów
FWN_K1_W12
społecznościowych, programów z zakresu kreatywnej
wizualizacji, platform streamingowych, etc. )

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać i zanalizować najważniejsze strategie oraz
techniki medialne stosowane w innych systemach
medialnych (np. w kinie, komiksie, grze wideo).

FWN_K1_U07

egzamin pisemny

U2

stosować podstawowe narzędzia metodologiczne
w celu opisu istotnych zjawisk medialnych - jak
manipulacja w mediach czy procesy konwergencji
mediów.

FWN_K1_U04

egzamin pisemny

U3

określić procesy historyczno-kulturowe, które wpłynęły
na rozwój mediów oraz na rozszerzenie związanych
z nimi aktywności człowieka.

FWN_K1_U06

egzamin pisemny

FWN_K1_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wzięcia udziału w rzeczowej dyskusji związanej
z problemami wynikającymi z rozwoju nowych mediów
i do współpracy w grupie przy opracowaniu
argumentów istotnych w dyskusji.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

analiza problemu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
138

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W czasie zajęć zostaje przedstawiona problematyka związana z powstaniem,
rozwojem i funkcjonowaniem mediów tradycyjnych i nowych mediów w
przestrzeni społeczno kulturowej. Problematyka ta obejmuje wiedzę na temat
społecznego wprowadzania nowych technologii (powstanie komputerów, sieci
internetowej, interfejsów graﬁcznych) oraz zjawisk kulturowych, które z nich
wyniknęły.

U3

2.

Zajęcia umożliwiają poznanie podstawowych pojęć i terminów z zakresu mediów,
najważniejszych metod ich analizy oraz prymarnych koncepcji i teorii
medioznawczych - z zakresu mediów analogowych i cyfrowych, procesów
hybrydyzacji medialnych, funkcjonowania mediów w przestrzeni prywatnej i
publicznej, powiązań między człowiekiem i maszynami, polisensoryczności w
odbiorze mediów, a także koncepcje odnoszące się do nieantropocentrycznych
analiz mediów.

W1, W2, U2

3.

Zajęcia rozwijają umiejętności rozpoznawania oraz analizy strategii i technik
intertekstualnych i transmedialnych w obszarze powiązań między mediami oraz
innymi dyscyplinami artystycznymi, systemami medialnymi i projektami z zakresu
popkultury. Omówione zostają hybrydyczne relacje między ﬁlmem, projektami
sztuki nowych mediów, grami wideo, komiksem i dziełami malarskimi.

U1, K1

4.

Jeden z bloków zajęciowych dotyczy zagadnień związanych z praktykami
kulturowymi - aktywnością codzienną człowieka w odniesieniu do stosowanych
przez niego narzędzi i systemów medialnych. Omówione zostaną funkcje
komunikacyjne mediów, ich wpływ na percepcję człowieka, kształtowanie się
relacji interpersonalnych. Podejmowana we wskazanym bloku tematyka obejmuje
funkcjonowanie kultur fanowskich i interpretacyjnych, działania z zakresu strategii
autopromocyjnych i tożsamościowych oraz inne przejawy aktywności
użytkowników mediów analogowych i cyfrowych.

W3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 51% punktów z egzaminu
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Wiedza o grach wideo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.110.620a20ac452d8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami związanymi z game studies.

C2

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z historią gier wideo

C3

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z kulturowymi kontekstami gier wideo

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia game
studies, zarys historii gier i kulturowe konteksty gier
wideo

FWN_K1_W15

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_U13

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ dokonać krytycznej analizy gier
wideo

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do świadomego i krytycznego
wykorzystania gier wideo

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie do egzaminu

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

26

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

26

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historiograﬁa gier wideo: mechanizmy globalne i lokalne

W1, U1, K1

2.

Współczesne teorie groznawcze

W1, U1, K1

3.

Krytyczna analiza gier wideo: budowa znaczeń

W1, U1, K1

4.

Krytyczna analiza gier wideo: ekologia zabawy

W1, U1, K1

5.

Systemy produkcji gier i ich krytyka

W1, U1, K1

6.

Kulturowe konteksty obecne w grach wideo i ich krytyka

W1, U1, K1

7.

Ekspresyjny potencjał gier wideo i grania

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wiedza o literaturze do przełomu modernistycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.130.5cd42d4a476b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z wybranymi zjawiskami i tekstami literatury światowej do przełomu modernistycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze zjawiska w literaturze do przełomu
modernistycznego, wskazane teksty źródłowe oraz
towarzyszące im konteksty – społeczne, historyczne
i estetyczne.

FWN_K1_W04

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_U06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_K01

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać związki między dziełami literackimi
i otaczającymi je kontekstami oraz wykorzystać
poznaną terminologię w opisie i interpretacji
wybranych tekstów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy
w zakresie literatury.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

77

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do zajęć

77

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
135

ECTS
8.0
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Liczba godzin
18

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia poświęcone podstawowym zagadnieniom z historii literatury do przełomu
modernistycznego, ze szczególnym naciskiem na wiek XIX, z uwzględnieniem
kontekstu historycznego oraz ideowego.

W1, U1, K1

2.

Wprowadzenie pojęć z zakresu historii i teorii literatury, ważnych zwłaszcza dla
literatury XIX wieku (m.in. romantyzm, realizm, powieść realistyczna, naturalizm,
dekadencja etc.) oraz okresu przed romantycznego (m.in. dramat elżbietański,
powieść i eseistyka oświeceniowa).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach; aktywny udział w dyskusji na temat czytanych
lektur.

Semestr 2
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach; aktywny udział w dyskusji na temat
czytanych lektur.
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Historia ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.130.5ca756d4528f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaprezentowanie i analiza najważniejszych poglądów ﬁlozoﬁcznych od czasów Starożytnych do współczesności
w nawiązaniu do przejawów współczesnego świata.

C2

Rozróżnienie i historyczna prezentacja dyscyplin ﬁlozoﬁcznych, takich jak ontologia (metaﬁzyka), epistemologia
czy aksjologia (estetyka, etyka).

C3

Rozpoznawanie w rzeczywistości treści ﬁlozoﬁcznych, takich jak wartości (etyczne, estetyczne), prawda,
symulacja (fałsz), również historycznych i współczesnych paradygmatów i sposobów prowadzenia analizy
(racjonalnego, empirycznego lub intuicyjnego)

C4

Wyposażenie w wiedzę i umiejętności w zakresie historii ﬁlozoﬁi z elementami ﬁlozoﬁi współczesnej, w zakresie
komunikacji interpersonalnej w tym wypracowanie umiejętności stosowania adekwatnych do celu i sytuacji
mechanizmów retorycznych oraz strategii językowych i elementów komunikacji niewerbalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie /posiada podstawową wiedzę
na temat metodologii badań kultury audiowizualnej.

FWN_K1_W02,
FWN_K1_W04

egzamin ustny,
prezentacja na zajeciach

W2

Absolwent zna i rozumie główne uwarunkowania
i konteksty procesów historyczno- kulturowych XX
i XXI wieku.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02

egzamin ustny,
prezentacja na zajeciach

W3

Absolwent zna i rozumie /posiada podstawową wiedzę
z zakresu historii mediów audiowizualnych.

FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03

egzamin ustny,
prezentacja na zajeciach

U1

Absolwent potraﬁ świadomie korzystać
ze zróżnicowanych pod względem przynależności
metodologicznej narzędzi i pojęć w praktyce
analitycznej odnoszonej do ﬁlmu i mediów
audiowizualnych.

FWN_K1_U03,
FWN_K1_U06

egzamin ustny,
prezentacja na zajeciach

U2

Absolwent potraﬁ rozpoznać zasadnicze procesy
kulturowe i historyczne (w szczególności te
zachodzące w XX i XXI wieku) i umiejscowić je
w szerszym kontekście zbiorowej aktywności
człowieka.

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U07

egzamin ustny,
prezentacja na zajeciach

U3

Absolwent potraﬁ rozpoznać najważniejsze dzieła oraz
konwencje gatunkowe, style i poetyki kina niemego,
klasycznego, nowofalowego i współczesnego,

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U06

egzamin ustny,
prezentacja na zajeciach

K1

Absolwent jest gotów do /akceptuje konieczność
stałego, samodzielnego uaktualniania wiedzy
i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej
humanistyki, w tym zwłaszcza z zakresu
ﬁlmoznawstwa i medioznawstwa.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03

egzamin ustny,
prezentacja na zajeciach

K2

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w bieżącym
życiu kulturalnym i naukowym; systematycznie śledzi
najnowsze dokonania z zakresu studiowanego
kierunku.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K07

egzamin ustny,
prezentacja na zajeciach

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K3

Absolwent jest gotów do świadomego i krytycznego
uczestniczenia w przestrzeni medialnej.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K05

egzamin ustny,
prezentacja na zajeciach

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przeprowadzenie badań literaturowych

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

analiza źródeł historycznych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
84

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza źródeł historycznych

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

uczestnictwo w egzaminie

1

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
94

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wyróżnienie i charakterystyka podstawowych dyscyplin ﬁlozoﬁcznych: ontologia,
epistemologia, aksjologia (w tym etyka i estetyka), antropologia ﬁlozoﬁczna,
ﬁlozoﬁa społeczna

W1, U1, K3

2.

Historia ﬁlozoﬁi starożytnej: hilozoizm, Platon (idealizm), Arystoteles (realizm),
Klasyczna deﬁnicja prawdy, szkoły etyczne.

W3, U2, K1

3.

Filozoﬁa chrześcijańska i średniowieczna: mistycyzm, scholastyka, spór o
uniwersalia, transcendentalia

W2, U3, K2

4.

Filozoﬁa nowożytna: empiryzm, racjonalizm, kantyzm

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5.

Filozoﬁa oświecenia, pozytywizm, neopozytywizm

W1, U2, K2

6.

Egzystencjalizm, hermeneutyka, ﬁlozoﬁa życia

W2, U1, K1

7.

Fenomenologia, w tym problematyka transcendentalizmu, epoché i czysty
strumień świadomości w ﬁlozoﬁi E. Husserla, analiza istotowa, sposoby istnienia
zaproponowane przez R. Ingradena.

W3, U2, K2

8.

Wątki ﬁlozoﬁi współczesnej z uwzględnieniem metodologii teorii systemów oraz
wiedzy i znaczenia współczesnych mediów

W1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
burza mózgów, metody e-learningowe, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
prezentacja na zajeciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, burza mózgów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny, prezentacja na zajeciach

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Wiedza o prawie autorskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.110.620a203a1aa70.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych, ze szczególnym
uwzględnieniem sztuki ﬁlmowej oraz specyﬁki mediów audiowizualnych (m.in. Internetu, tv, gier wideo).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna podstawowe pojęcia z zakresu praw autorskich
oraz rozumie na czym polega wpływ instytucji prawa
autorskiego i praw pokrewnych na rozwiązywanie
problemów ochrony własności w praktyce
gospodarowania zasobami autorskimi w tym
multimedialnymi.

FWN_K1_W17

egzamin pisemny,
projekt

W2

student wie na czym polega dozwolony użytek
publiczny i osobisty z tytułu wykorzystywania praw
autorskich i z czym wiąże się prawno-karna
odpowiedzialność związana z nieprzestrzeganiem tych
praw.

FWN_K1_W17

egzamin pisemny,
projekt

FWN_K1_U12

egzamin pisemny,
projekt

FWN_K1_K04

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozstrzygnąć w oparciu o poznane na zajęciach
metody i reguły wykładni na czym polegają
ograniczenia ochronne dotyczące starszych
i nowszych utworów funkcjonujących w obrocie
rynkowym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

negocjacji rozwiązań, które są zgodne z potrzebami
i celami interpersonalnymi nie tylko twórców, ale
również kontrahentów, z którymi współpraca jest
inicjowana i kontynuowana.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Ogólne wiadomości o prawach autorskich; cechy praw autorskich, prawo autorskie
w systemie prawnym, historia prawa autorskiego, współczesne systemy praw
W1, W2
autorskich.

Sylabusy
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2.

Utwór jak przedmiot prawa autorskiego; deﬁnicja utworu ,ochrona prawna utworu,
utwór jako rezultat procesu twórczego, utwory sieroce, pojęcie utworu
multimedialnego.

W2, U1

3.

Prawa autorskie utworów multimedialnych: współtwórcy utworu multimedialnego,
uprawnienia producenta, rejestracje audiowizualne ,świadczenia prawne artysty
ﬁlmowego. Wykonywanie praw autorskich w tym konstrukcja umowy przenoszącej
prawa majątkowe oraz przykłady umów /autor, współautor, tłumacz, licencja,
koncert, materiały reklamowe, umowy radiowe i telewizyjne, umowy
impresaryjne, umowy rozpowszechniające wizerunek w otoczeniu.

W2, U1, K1

4.

Plagiat : deﬁnicja, konsekwencje prawne, plagiat, a inspiracje twórcze,
autoplagiat.

W2, U1, K1

5.

Użytkowanie utworu : dozwolony użytek publiczny i osobisty, wyłączenia z zakresu
U1, K1
wykorzystywania.

6.

Szczególna ochrona utworów audiowizualnych w prawie autorskim.

W1, U1, K1

7.

Ochrona majątkowych i osobistych praw autorskich - roszczenia.

W1, U1, K1

8.

Prawa pokrewne, w tym w szczególności prawo do artystycznych wykonań, prawa
producenckie (fonogramy i wideogramy) i prawo do nadań.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, projekt Znajomość problematyki przedstawionej na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Warsztaty ﬁlmowe i scenariuszowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.160.620a230ef06bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu realizacji obrazu ﬁlmowego, reżyserii, montażu i scenopisarstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

39 / 129

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

– student zna podstawowe pojęcia związane
z realizacją obrazu ﬁlmowego – zna podstawowe
zasady scenopisarstwa

FWN_K1_W14

zaliczenie na ocenę

W2

– zna podstawowe zasady montażu ﬁlmowego

FWN_K1_W14

zaliczenie na ocenę

W3

– zna podstawowe zasady scenopisarstwa

FWN_K1_W14

zaliczenie na ocenę

FWN_K1_U11

zaliczenie na ocenę

– student potraﬁ pracować indywidualnie i w zespole. –
dzięki nabytej wiedzy i praktyce, a także
wykształconemu zmysłowi estetycznemu, student
FWN_K1_K02,
staje się świadomym odbiorcą przekazów
FWN_K1_K07
audiowizualnych, potraﬁąc dokonywać ich
merytorycznej oceny pod względem warsztatowym
i intelektualnym.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

-potraﬁ dokonać samodzielnej analizy warsztatowej
ﬁlmu/sceny z rozróżnieniem na gatunki - fab/dok. potraﬁ samodzielnie stworzyć scenariusz ﬁlmu fab. I
dok. - jest przygotowany do samodzielnej realizacji
etiudy fabularnej/dokumentalnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie dokumentacji

35

przygotowanie projektu

60

poprawa projektu

15

konsultacje

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
148

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie dokumentacji

25

przygotowanie projektu

60

poprawa projektu

15

konsultacje

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
148

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
– Podstawowe zagadnienia związane z realizacją obrazu ﬁlmowego (światło,
kompozycja kadru, praca kamery, inscenizacja).
– Ilustracja dźwiękowa w ﬁlmie.
– Podstawy scenopisarstwa (konstrukcja scenariusza ﬁlmu fabularnego,
ekspozycja, punkty zwrotne, bohater ﬁlmowy, dialog, mikrofunkcjonowanie
opowiadania scenariuszowego, podstawowe błędy, forma scenariusza ﬁlmowego).

1.

- współczesne formy narracyjne scenariusza ﬁlmowego - konstrukcja trójaktowa
jako moduł konstukcji scenariusza

W1, U1, K1

- ewaluacja tekstu scenariuszowego
- wspólczesne metody wizualnej prezentacji scenariusza ( moood board)
- montaż ﬁlmu jako ostateczna, ekranowa wersja scenariusza ﬁlmowego
2.

– Podstawowe zasady montażu ﬁlmowego.
– Warsztat dokumentalisty (dokumentacja, zdjęcia, montaż, forma).

W1, W2, U1, K1

3.

– Podstawy scenopisarstwa (konstrukcja scenariusza ﬁlmu fabularnego,
ekspozycja, punkty zwrotne, bohater ﬁlmowy, dialog, mikrofunkcjonowanie
opowiadania scenariuszowego, podstawowe błędy, forma scenariusza ﬁlmowego).
– Ilustracja dźwiękowa w ﬁlmie.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Sylabusy

41 / 129

Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą zaliczenia są przygotowywane przez studentów projekty ﬁlmów
zaliczenie na ocenę dokumentalnych, scenariusze etiud lub szkice ﬁlmów fabularnych oraz
ćwiczenie praktyczne( etiuda).

Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia są przygotowywane przez studentów scenariusze
etiud lub szkice ﬁlmów fabularnych oraz ćwiczenie realizacyjne.
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Gatunki telewizyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.120.5cd42d4c271c8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią i teorią gatunków telewizyjnych: rozwojem poszczególnych gatunków i ich
konceptualizacjami w kontekście przekształceń rynkowych oraz zmian społeczno-kulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe ujęcia metodologiczne oraz koncepcje
teoretyczne z zakresu studiów nad telewizją.

FWN_K1_W13

projekt
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W2

najważniejsze zjawiska i procesy, które doprowadziły
do rozwoju i przekształceń w obszarze systemu
telewizyjnego.

FWN_K1_W03

projekt

W3

znaczenie praktyk kulturowych związanych
z funkcjonowaniem telewizji i strategiami odbioru
programów telewizyjnych.

FWN_K1_W12

projekt

U1

analizować otoczenie sieciowe programów
telewizyjnych i wyszukiwać informacje na temat ich
promocji oraz dystrybucji przy pomocy platform
sieciowych.

FWN_K1_U01

projekt

U2

świadomie stosować narzędzia metodologiczne
w analizie poszczególnych gatunków i programów
telewizyjnych.

FWN_K1_U04

projekt

U3

wskazać związek między rozwojem poszczególnych
gatunków telewizyjnych a ich uwarunkowaniem
społeczno-kulturowym.

FWN_K1_U06

projekt

FWN_K1_K06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

śledzenia i analizy przemian we współczesnej telewizji
w kontekście jej rozwoju genealogicznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

projektowanie

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W czasie zajęć zostaje przedstawiona problematyka związana z historią telewizji w
kontekście rozwoju gatunków telewizyjnych i uwarunkowań społecznokulturowych. Problematyka obejmuje powstanie telewizji (począwszy od
pierwszych wynalazków), najważniejsze etapy jej rozwoju (ukształtowanie się
najważniejszych stacji telewizyjnych, wprowadzenie telewizji satelitarnej i
cyfrowej), realizację pierwszych produkcji gatunkowych (opera mydlana, talkshow), kontekst społeczno-kulturowy związany z przekształceniami medium. Na
zajęciach zostanie tematyka związana z rozwojem telewizji amerykańskiej i
europejskiej.

W2, U3, K1

2.

Zajęcia umożliwiają zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami dotyczącymi
funkcjonowania telewizji (ramówka, showruner) i jej gatunkami (soap-opera, docusoap, procedural), ujęciami metodologicznymi z zakresu studiów nad telewizją
(np. kulturowa analiza gatunkowości) oraz konceptualizacjami fenomenów
telewizyjnych (voyeurism telewizyjny, multiplatformowość).

W1, U2

3.

Osobny blok zajęciowy dotyczy praktyk kulturowych związanych z
funkcjonowaniem telewizji - zwłaszcza w otoczeniu sieciowym (media
społecznościowe, fora internetowe, etc.). Na zajęciach będą analizowane praktyki
fanowskie i interpretacyjne, strategie paratekstowe, nowe formy dystrybucji i
odbioru telewizji (sposoby udostępniania treści, odbiór multiplatformowy
telewizji), a także rozmaite formy konwergencji telewizji z innymi mediami.

W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 51% punktów uzyskanych z projektu
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Kierunki kina współczesnego - kurs monograﬁczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.120.620a22bbae28b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zjawiskami, tendencjami, nurtami lub dziełami kina
najnowszego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie wybrane tendencje kina
najnowszego.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ analizować, interpretować, osadzać
w kontekstach i wartościować kino najnowsze.

U1

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
FWN_K1_K01,
Student jest gotów do samodzielnego poznawania kina
FWN_K1_K02,
najnowszego.
FWN_K1_K03

K1

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

uczestnictwo w egzaminie

10

analiza źródeł historycznych

10

przygotowanie do egzaminu

22

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kino od/nowa

W1, U1, K1

2.

Idolekty kina

W1, U1

3.

Nowe wyzwania kina autorskiego

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność, realizacja projektów cząstkowych,
egzqmin końcowy
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Historia myśli ﬁlmowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.160.5cd42d4bd616f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie historii teoretycznej reﬂeksji nad kinem i odbioru dzieła ﬁlmowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najważniejsze koncepcje teoretyczne z zakresu historii
myśli ﬁlmowej.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

konteksty humanistyczne, w ramach których
kształtowały się poszczególne teorie ﬁlmu.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

terminologię stosowaną w badaniach teoretycznych
nad ﬁlmem.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

operować abstrakcyjnymi konstruktami teoretycznymi. FWN_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

wykorzystać znajomość kategorii i koncepcji
teoretycznych przy analizie ﬁlmu.

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

przygotować ustną lub pisemną wypowiedź na temat
wybranych koncepcji teoretycznych.

FWN_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

naukowej pracy nad ﬁlmem, ukierunkowanej
na reﬂeksję teoretyczną.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K2

wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu historii
myśli ﬁlmowej w procesie propagowania pogłębionej
wiedzy na temat kina.

FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

do pracy wydawniczej i dziennikarskiej, zorientowanej
na pogłębioną reﬂeksję nad kinem.

FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K04,
FWN_K1_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do egzaminu

36

przygotowanie do zajęć

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

36

przygotowanie do zajęć

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
119

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze etapy rozwoju teorii ﬁlmu w ujęciu historyczno-przedmiotowym
(teorie klasyczne, systemowe).

W1, U3, K1, K2, K3

2.

Rola kontekstu humanistycznego w historii myśli ﬁlmowej.

W2, U2, U3, K1, K2, K3

3.

Specyﬁka terminologii pojęciowej w badaniach teoretycznych nad ﬁlmem.

W3, U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach. Aktywny udział w konwersatoriach,
zaliczenie na ocenę zaangażowanie w dyskusjach problemowych. Znajomość lektur. Egzamin
weryﬁkujący nie tylko wiedzę, ale także kompetencje i umiejętności.

Semestr 3
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach. Aktywny udział w konwersatoriach,
zaangażowanie w dyskusjach problemowych. Znajomość lektur.
egzamin pisemny / ustny
Egzamin weryﬁkujący nie tylko wiedzę, ale także kompetencje i
umiejętności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Semiotyka i językoznawstwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.120.620507acb849e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z fundującymi wpływami językoznawstwa ogólnego, ﬁlozoﬁi języka oraz semiotyki
na historię myśli ﬁlmowej, współczesną teorię ﬁlmu i ujęcia koncepcyjne innych mediów audiowizualnych.

C2

Wprowadzenie do podstawowych zagadnień semiotyki i przedstawienie semiotycznych teorii badań zjawisk
kulturowych w aspekcie historyczno-porównawczym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminologię językoznawczą i semiotyczną
w perspektywie teoretycznego namysłu nad ﬁlmem.

FWN_K1_W02,
FWN_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

W2

student jest świadom wpływu i znaczenia
językoznawstwa ogólnego, ﬁlozoﬁi języka i semiotyki
(pojęcia, teorie, systemy) dla pogłębionej reﬂeksji nad
zjawiskami audiowizualnymi.

FWN_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać podstawy teoretyczne, metodologiczne,
typowe dla językoznawstwa ogólnego, ﬁlozoﬁi języka
i semiotyki w pracy badawczej nad ﬁlmem i innymi
zjawiskami audiowizualnymi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student, akceptując konieczność ciągłego
uaktualniania wiedzy, wykazuje gotowość
wykorzystywania jej w procesach pogłębionego
rozumienia i świadomego komunikowania zjawisk
szeroko pojętej kultury audiowizualnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Filozoﬁczne ufundowania semiotyki i reﬂeksji nad językiem.

W1, U1, K1

2.

Językoznawstwo ogólne i jego główne teorie.

W1, W2, U1, K1

3.

Wpływ językoznawstwa, ﬁlozoﬁi języka i semiotyki na historię myśl ﬁlmowej,
współczesną teorię ﬁlmu oraz innych mediów audiowizualnych.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdany egzamin przy uzyskanym wyniku powyżej 50% poprawnych
odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w konwersatoriach jest obowiązkowe

Sylabusy
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Historia mediów i media społecznościowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.120.5cd42d4b87d23.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z rozwojem poszczególnych form medialnych, relacji między nimi oraz zmiennym
kontekstem społeczno-kulturowym. Zapoznanie studentów z podstawami krytycznej analizy komunikowania
w mediach spolecznościowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe kategorie opisu poszczególnych
technologii medialnych

FWN_K1_W01

egzamin pisemny / ustny
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W2

proces historycznego kształtowania się
poszczególnych technologii medialnych.

FWN_K1_W11

egzamin pisemny / ustny

W3

specyﬁkę komunikowania w mediach
społecznościowych.

FWN_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać najważniejsze etapy rozwoju poszczególnych
mediów.

FWN_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

U2

krytycznie analizować wybrane media
spolecznościowe.

FWN_K1_U10

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikowania wiedzy za pomocą języka
pozbawionego agresji i znamion dyskryminacji.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przeprowadzenie badań literaturowych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
178

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia poszczególnych technologii medialnych, ze szczególnym uwzględnieniem
faz początkowego rozwoju.

W1, W2, U1

2.

Zmieniające się wraz z ewolucją medialną spoleczne sposoby komunikowania.

W1, W2, K1

3.

Rozwój i funkcje mediów społecznościowych.

W3, U2, K1

4.

Poszczególne platformy spolecznościowe i ich specyﬁka.

W3, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie egzaminu.
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Organizacja wydarzeń kulturalnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.120.5cd42d4c491b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pozyskanie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat realizacji wydarzeń kulturalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podział na instytucje zajmujace
upowszechnianiem kultury w Polsce

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student potraﬁ przygotować model biznesowy
przedsięwzięcia, jego harmonogram, budżet, podzielić
obowiązki i określć niezbędne do osiągnięcia sukcesu
zasoby.

U1

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do realizacji przedsięwzięcia
kulturalnego na wszystkich możliwych poziomach jego
organizacji - od fazy developmentu, przez
wykonawstwo, promocję, pozyskanie środków
i zasobów, aż po rozliczenie i weryﬁkację osiągnięć.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie projektu

42

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Działalność instytucji kultury w Polsce.

W1, U1, K1

2.

Znajomość procesów na wszystkich stadiach realizacji wydarzenia kulturalnego.

W1, U1, K1

3.

Metodologia biznesów w przestrzeni kultury.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, projekt

obecność, aktywność, realizacja projektów cząstkowych, egzamin
końcowy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Historia ﬁlmu klasycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.1C0.5cd42d4cc8405.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18, projekcje: 18

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18, projekcje: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią kina klasycznego.

C2

Umiejscowienie kina w kontekście historii XX wieku (lata 30. , druga wojna światowa, lata 50.)

C3

Przekazywanie wiedzy na temat najwybitniejszych ﬁlmów, twórców.

C4

Uświadomienie problemów kina gatunków i kina autorskiego.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

historię kina klasycznego

FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W07

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejscawiać rozwój kina klasycznego w kontekście
zjawisk społecznych i artystycznych XX wieku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania wiedzy w zakresie historii kina

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do egzaminu

40

analiza źródeł historycznych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

projekcje

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

projekcje

18

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

45

analiza źródeł historycznych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
123

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wiedza z zakresu kina klasycznego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

brak zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach

projekcje

brak zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny / ustny Obecność na zajęciach, pozytywna ocena z egzaminu

projekcje

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Historia ﬁlmu polskiego do roku 1989
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.11C0.1589282626.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18, projekcje: 18

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18, projekcje: 18

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18, projekcje: 18

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi ﬁlmami z tego okresu kina polskiego: fabularnymi, dokumentalnymi
i animowanymi; zapoznanie z podstawowymi nurtami i trendami z historii kinematograﬁi oraz głównymi
zjawiskami z zakresu kultury ﬁlmowej.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi tekstami z dziedziny polskiej krytyki ﬁlmowej do 1989 roku i głównymi
opracowaniami poświęconymi historii kina polskiego tego okresu, zwłaszcza najnowszymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

dzieje kina polskiego do 1981 roku; rozumie przy tym
logikę procesu historycznoﬁlmowego, w ramach
którego zaistniały przedstawiane zjawiska.

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W2

wzajemne związki między kinem polskim a całością
kultury oraz umieszcza analizowane zjawiska
we właściwych im kontekstach społecznych
i politycznych.

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U1

analizować, interpretować i oceniać najważniejsze
polskie ﬁlmy powstałe do 1981 roku oraz zjawiska
z zakresu kultury ﬁlmowej tej epoki.

FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U2

formułować i wyrażać własne sądy na temat
analizowanych ﬁlmów polskich.

FWN_K1_U02,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U3

przygotowywać i opracowywać rozprawy pisemne oraz
wypowiedzi ustne związane z historią ﬁlmu polskiego
do 1981 roku.

FWN_K1_U02,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U09

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student identyﬁkuje się z historią swojego kraju i czuje
się jej kontynuatorem.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

K2

systematycznego uczestnictwa w bieżącym życiu
ﬁlmowym, w przeglądach i retrospektywach polskiej
kinematograﬁi, śledzi prasę ﬁlmową i aktualne
piśmiennictwo.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

18

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

projekcje

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
121

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

projekcje

18

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
121

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

projekcje

18

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
118

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Początki kina na ziemiach polskich (1895-1918): pierwsze pokazy kinematografu;
polscy pionierzy i wynalazcy; kształtowanie się życia ﬁlmowego; początki
twórczości ﬁlmowej.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

2.

Polskie kino nieme (1919-1929): kształtowanie się postaw polskiej inteligencji
wobec kina; ﬁlmy patriotyczno-propagandowe; kino gatunków; pierwsi
przedstawiciele kina artystycznego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

3.

Polskie kino klasyczne (1930-1939): opóźniony przełom dźwiękowy; ﬁlmy
historyczno-patriotyczne; komedie; melodramaty; kino "społecznie użyteczne" grupa START-u; awangarda; ﬁlm żydowski w Polsce.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

4.

Kino zideologizowane (1945-1954): wypracowywanie powojennego modelu
organizacyjnego kinematograﬁi; niespełnione obietnice sezonów 1945-1949;
rodzimy socrealizm.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5.

Epoka Szkoły Polskiej (1955-1961): wyzwalanie się z socrealizmu; Polska Szkoła
Filmowa - geneza historyczna, główne nurty i osiągnięcia; poza Szkołą Polską kino popularne, kino eksperymentu artystycznego, świadectwa nowego obyczaju.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

6.

Kino polskie lat sześćdziesiątych (1962-1968): tematyka historii najnowszej;
tematyka współczesna; kino rozrywkowe; adaptacje literatury narodowej; Polska
Szkoła Animacji; Nowe Kino.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

7.

Kino polskie lat 1969-1975: kino Młodej Kultury; kino dziedzictwa; przedstawianie
rzeczywistości w kinie popularnym.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

8.

Epoka Moralnego Niepokoju (1976-1981): Kino Moralnego Niepokoju - geneza i
specyﬁka nurtu, najważniejsze dokonania; kino dziedzictwa narodowego;
indywidualności artystyczne; kino sezonu "Solidarności".

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

brak zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach.

projekcje

brak zaliczenia

aktywne uczestnictwo w zajęciach

Semestr 4
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach.

projekcje

zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Semestr 5
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej
60% punktów, co jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej
egzamin pisemny / ustny
oceny dostatecznej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
aktywne uczestnictwo w zajęciach.

projekcje

zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość historii Polski oraz historii literatury polskiej;
oobecność w zajęciach jest obowiązkowa;

Sylabusy
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Wiedza o literaturze XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.140.5cd42d4b44e6f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z wybranymi zjawiskami i tekstami literatury światowej XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze zjawiska w literaturze XX wieku oraz
towarzyszące im konteksty – społeczne, historyczne
i estetyczne.

FWN_K1_W03

egzamin pisemny / ustny
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wskazane teksty źródłowe oraz nurty, do których
przynależą.

W2

FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_U06

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
wskazać związki między dziełami literackimi
i otaczającymi je kontekstami oraz wykorzystać
poznaną terminologię w opisie i interpretacji
wybranych tekstów.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy
w zakresie literatury.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
118

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom literatury XX wieku, poczynając
od przełomu modernistycznego, omawianym na podstawie wybranych lektur i
wskazanych autorów (m. in. J. Joyce, V. Woolf, T. Mann i in.).

W1, U1, K1

2.

Problematyka zajęć skupia się głównie wokół przemian prozy, a także zagadnień
związanych z estetyką modernizmu (m. in. subiektywizacja narracji, eseizacja
powieści, uwolnienie sztuki o zadań pozaestetycznych, sceptycyzm poznawczy i
in.).

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach; aktywny udział w dyskusji na
temat przeczytanych lektur.
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Sylabusy

72 / 129

Historia powszechna XX wieku z elementami Historii Polski po 1945 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.1C0.5cd42d4d19d9d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia stanowią wprowadzenie do głównych zagadnień historii współczesnej w tym historii Polski.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma podstawową wiedzę o najważniejszych
wydarzeniach historii światowej oraz Polski po 1945
roku, rozumie ich przyczyny i skutki.

FWN_K1_W03

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_U06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_K05

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dostrzec powiązania społeczne, polityczne i kulturowe
między poszczególnymi wydarzeniami historycznymi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student zdaje sobie sprawę z wpływu wydarzeń
historycznych na współczesny pejzaż społecznopolityczny

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
108

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I wojna światowa i jej konsekwencje, Faszyzm i nazizm, II wojna światowa,
Holocaust

W1, U1, K1

2.

Ustanawianie nowej władzy na ziemiach polskich przed 1945 rokiem, Polska w
imperium stalinowskim (1945-1954), Lata odwilży i przemiany październikowe
(1954-1959), Realny socjalizm, Kryzys i upadek systemu „demokracji ludowej”
(1980-1989)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Znajomość problematyki omawianej na zajęciach

Semestr 4
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Znajomość problematyki omawianej na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Historia i współczesność teatru
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.1C0.620a2363cbﬀ9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z kontekstem dla badań ﬁlmoznawczych.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu teatru klasycznego i współczesnego.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

trendy i tendencje w historii teatru klasycznego
i współczesnego.

FWN_K1_W04

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W2

podstawy wiedzy na temat kształtowania się
współczesnego teatru.

FWN_K1_W04

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W3

wybitne spektakle współczesnego teatru polskiego.

FWN_K1_W04

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać różne konwencje estetyczne, sposoby
reprezentacji, formy i style charakterystyczne dla
sztuki teatralnej danej epoki.

FWN_K1_U07

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U2

krytycznie ocenić styl autorski poszczególnych
twórców i kierunków teatralnych i stosuje te
umiejętności przy analizie spektakli.

FWN_K1_U07

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U3

opisać wzajemne związki między światem teatru
a ﬁlmem, literaturą i innymi dziedzinami sztuki oraz
sytuuje zjawiska teatralne w odpowiednich
kontekstach politycznych, społecznych i kulturowych.

FWN_K1_U07

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania swojej wiedzy do organizowania
zdarzeń kulturalnych, związanych z teatrem.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

K2

student jest gotów na poziomie podstawowym
do wygłaszania prelekcji na temat teatru i jego
związków z kinem.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

K3

oceniania zjawisk teatralnych.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie do zajęć

18

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

16

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
92

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybrane konwencje teatru klasycznego.

W1, U1, K1, K2

2.

Źródła i podstawy teatru współczesnego.

W2, U1, K1, K2, K3

3.

Analiza wybranych wybitnych przedstawień teatralnych.

W3, U2, K1, K2, K3

4.

Teatr w perspektywie innych sztuk, zwłaszcza ﬁlmu i mediów.

W1, W2, W3, U3, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone
Semestr 3

Sylabusy
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Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach.

Semestr 4
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Pozytywny wynik egzaminu, obecność i aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Analiza i interpretacja dzieła ﬁlmowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.1C0.620a23a704ecd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyrobienie umiejętności wnikliwej lektury ﬁlmu, zarówno od strony treściowej, jak i formalnej

C2

Ukazanie szerokiego spektrum możliwości analitycznych wynikającego z bogactwa metodologii poznawczych
i repertuaru możliwych ukierunkowań analitycznych

C3

Wprowadzenie w zagadnienia analizy z uwzględnieniem zróżnicowanego kontekstu metodologicznego; poznanie
różnych metod analizy ﬁlmu i zastosowanie ich w praktyce analitycznej

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student nabywa wiedzę w zakresie analizy ﬁlmu
zarówno na poziomie mikrostruktury (fragmentu tj.
sekwencja inicjalna, segment kluczowy), jak
i makrostruktury (dzieła jako całości)

FWN_K1_W10

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W2

student rozumie specyﬁkę podejścia analitycznego
wobec ﬁlmu ukierunkowanego na stronę treściową
i formalną dzieła

FWN_K1_W10

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W3

student zapoznaje się z różnymi metodami analizy
ﬁlmu warunkowanymi przyjęciem określonej optyki
metodologicznej i stosuje je w praktyce analitycznej

FWN_K1_W10

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student wykorzystuje znajomość kategorii
analitycznych i koncepcji teoretycznych przy analizie
wybranego ﬁlmu lub jego fragmentu

FWN_K1_U04

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U2

dokonać formalnego rozbioru dzieła zróżnicowanego
ze względu na przyjęte ukierunkowanie analizy (jej cel
poznawczy) lub przyjętą metodologię warunkującą
techniki analiz

FWN_K1_U04

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U3

student nabywa umiejętność wnikliwej lektury ﬁlmu,
zilustrowania jej w postaci opisu struktury formalnej
dzieła (czasami wzbogaconego zapisem graﬁcznym)
i wychwycenia pewnych prawidłowości, które mogą
stać się kluczem do przejścia na wyższy poziom interpretacji

FWN_K1_U04

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U4

odwołując się do różnych metodologii badawczych
zaaplikować je do analizy ﬁlmów; posiada umiejętność
odczytywania/analizowania ﬁlmów w różnych kluczach
metodologicznych

FWN_K1_U04

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aplikowania na potrzebę analiz konkretnych ﬁlmów
poznanych technik i metod analizy

FWN_K1_K03

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

K2

student zdobywa kompetencje do pracy wymagającej
zdolności do pogłębionej reﬂeksji nad kinem i innymi
zjawiskami kultury oraz umiejętności logicznego
myślenia

FWN_K1_K03

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Sylabusy
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przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przeprowadzenie badań literaturowych

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przeprowadzenie badań literaturowych

22

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Różne typy podejścia badawczego wobec ﬁlmu: analiza a interpretacja, analiza a
krytyka. Interpretacja a nadinterpretacja.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Sylabusy
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Film jako tekst. Analiza tekstualna.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

2.
Przeprowadzenie wzorcowych analiz na poziomie mikrostruktury: prolog i epilog
ﬁlmu, kompozycja ramowa. Analiza matrycowa (kondensacja znaczeń w sekwencji
początkowej ﬁlmu).

3.

Funkcjonalizm ﬁlmowych środków wyrazu. Analiza formalna.
4.
Analiza warstwy muzycznej i dźwiękowej ﬁlmu.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

5.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

6.

Wybrane metodologie badawcze, np. analiza strukturalna ((opis struktury dzieła,
przebieg narracyjny i punkty zwrotne akcji, konﬁguracja postaci, topograﬁa
przestrzeni i przebieg czasowy, wzorzec kompozycyjny itp.), psychoanalityczna
interpretacja ﬁlmu (psychoanaliza tekstu na przykładzie reinterpretacji mitu,
psychoanaliza postaci, spojrzenie i widz w tekście), komparatystyka (analiza ﬁlmu
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
w kontekście innych sztuk), analiza genologiczna (w kontekście wybranego
U4, K1, K2
gatunku ﬁlmowego), analiza genderowa (ze względu na kulturowe konstrukcje płci
bohaterów), analiza stylistyczna (ze względu na cechy stylu autora), analiza
ikonograﬁczno-ikonologiczna (ze względu na stronę plastyczną dzieła), analiza
pod kątem projektowanego odbiorcy dzieła (retoryka spojrzenia, spojrzenie i widz,
modele subiektywizacji dzieła ﬁlmowego).

7.

Rola kontekstu humanistycznego w procesie analizy i interpretacji ﬁlmu.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

8.

Analiza symbolu w ﬁlmie.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

9.

Analiza porównawcza adaptacji literatury.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

10.

Analiza wybranych ﬁlmów pod kątem ich znaczeń interpretacyjnych i
funkcjonalności formy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

11.

Metodyka pisania pracy analitycznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

12.

Analiza pod kątem wybranego aspektu dzieła (różne aspekty otwierają rozmaite
możliwości analizy).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
czynne uczestnictwo w zajęciach, ewentualnie także pisanie krótkich prac,
będących wprawką do końcowej analizy ﬁlmu

Semestr 4

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena końcowej pracy pisemnej - analizy ﬁlmu,
ewentualnie także zaliczenie wcześniejszych prac cząstkowych.
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Kurs monograﬁczny z historii ﬁlmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.140.5cd42d4d3f447.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poszerzenie wiedzy z zakresu historii ﬁlmu o proﬁlu monograﬁcznym (np. ukierunkowanym pod kątem
wybranego tematu wiodącego, nurtu w sztuce ﬁlmowej, wybranej dekady kina, twórczości ﬁlmowej wybranego
reżysera, określonej formuły gatunkowej, typu estetyki itp.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii ﬁlmu
powszechnego, ukierunkowaną pod kątem wybranych
zjawisk

FWN_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

W2

student poznaje w sposób bardziej dogłębny tematy,
nurty w kinie, twórczość wybranych reżyserów czy
dominujące poetyki - tj. zagadnienia rozszerzające
główny kanon treści omawianych w ramach kursów
obowiązkowych z historii ﬁlmu

FWN_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

w sposób bardziej wnikliwy interpretować twórczość
wybranych reżyserów, nurty w kinie czy konwencje
estetyczne i formułować własne sady na ich temat

FWN_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

U2

uchwycić i opisać wzajemne związki między światem
ﬁlmu a innymi dziedzinami sztuki i znajduje dla
interpretacji tych zjawisk odpowiednie konteksty
polityczne, społeczne, kulturowe

FWN_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

U3

analizować i porównywać dominujące konwencje
estetyczne, formuły gatunkowe, style autorskie,
ﬁlmowe nurty itp.

FWN_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student wykazuje gotowość do dalszego pogłębiania
wiedzy z zakresu historii kina

FWN_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

K2

aplikowania pogłębionej wiedzy z zakresu historii ﬁlmu
do analizy innych zjawisk kultury audiowizualnej

FWN_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Spojrzenie na historię kina poprzez pryzmat konfrontacji dwu estetyk: kreacyjnej i
realistycznej, tj. w kluczu zderzenia kina "wierzących w obraz" i "wierzących w
rzeczywistość"; omówienie różnych aspektów/przykładów na kreację w ﬁlmie i na
modele kina realistycznego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

2.

Kino autorskie - style wizualne (na przykładzie unikalnych poetyk wybranych
twórców ﬁlmowych o fundamentalnym znaczeniu dla historii kina

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

3.

Rozwój gatunków ﬁlmowych: poszerzone ujęcie wybranego gatunku/ lub
wybranych gatunków

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

4.

Dominujące nurty w sztuce ﬁlmowej i ich dziedzictwo (inspiracje w kinie
współczesnym)

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5.

Wybrana kinematograﬁa narodowa: tematyka i estetyka narodowego kina

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny czynny udział w zajęciach, zdany egzamin końcowy
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Historia kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.1C0.5cd42d4db42c6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studenta z podstawowymi szkołami antropologicznymi

C2

zapoznanie studenta z niejednoznacznością terminu "kultura" i jego historycznym uwarunkowaniem

C3

zapoznanie studenta ze zróżnicowaniem oraz historyczną zmiennością wybranych kategorii kultury

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna najważniejsze historyczne szkoły
antropologiczne

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W2

student zna wybrane koncepcje z zakresu historii
i teorii kultury

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W3

student zna różnorodne deﬁnicje pojęcia "kultura"

FWN_K1_W02,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W4

student zna różnorodne koncepcje pojęcia "kultura"

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

wyjaśnić przyczyny różnic wybranych zjawisk
kulturowych

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U2

poddać analizie różne typy tekstów kultury

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U3

zastosować różne koncepcje i teorie kultury do analizy
tekstów kultury

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U4

zastosować różne koncepcje i teorie kultury do analizy
zjawisk kulturowych

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student gotów jest do pogłębiania wiedzy z zakresu
historii i teorii kultury

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

K2

student gotów jest do poznawania różnorodnych
tekstów kultury

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K03

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

K3

student gotów jest do analizy i interpretacji
współczensych zjawisk kulturowych w kontekście
historii kultury

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
18
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przygotowanie do zajęć

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
54

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

18

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybrane historyczne szkoły antropologiczne

W1, W2, W4, K1

2.

Przedstawienie i analiza wybranych deﬁnicji i koncepcji pojęcia "kultura" i ich
historycznego uwarunkowania

W1, W2, W3, W4, K1

3.

Analiza historii i kulturowych uwarunkowań zmienności wybranych przez
prowadzącego koncepcji kulturowych, takich jak cielesność, postrzeganie czasu,
przestrzeni czy języka.

U1, U3, K1, K3

4.

Analiza wybranych tekstów kultury pochodzących z różnorodnych kontekstów
kulturowych i okresów historycznych, takich jak malarstwo, rzeźba, architektura,
ﬁlm czy fotograﬁa przy użyciu poznanych w toku zajęć koncepcji teoretycznych.

W2, U1, U2, U3, U4, K2,
K3

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach

Semestr 4
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Praktyki zawodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.180.5ca75698d298d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Praktyki studenckie stwarzają możliwość aktywnego poszukiwania przyszłej drogi zawodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna ścieżki zawodowe, których dostarcza
rynek pracy, odpowiadajcie jego wykształceniu.

FWN_K1_W19

zaliczenie
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W2

student zna i rozumie sposób działania instytucji
medialnych i kulturalnych.

FWN_K1_W18

zaliczenie

U1

samodzielnie dokonać wyboru placówki kulturalnej,
w której może rozwinąć umiejętności niezbędne
w przyszłości do podjęcia pracy w wyuczonym
zawodzie.

FWN_K1_U01

zaliczenie

U2

wykorzystać nabytą wiedzę, wdrażając ją
w praktycznym działaniu.

FWN_K1_U01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odpowiedzialnego wykonywania powierzonych mu
zdań.

FWN_K1_K07

zaliczenie

K2

dalszego samodzielnego i aktywnego uczestniczenia
w życiu naukowym bądź kulturalnym.

FWN_K1_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

Przygotowywanie projektów

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
58

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach praktyk studenci mają możliwość sprawdzenia się na polu
organizacyjnym np.: współuczestnicząc w organizacji festiwali ﬁlmowych (typu:
Krakowski Festiwal Filmowy, Warszawski Festiwal Filmowy, Festiwal OFF Camera
itp.), pracując przy obsłudze okazjonalnych wystaw czy w centrach ﬁlmowych
(typu: Kino Pod Baranami, Apollo Film, Multikino w Krakowie itp.) oraz w innych
placówkach kulturalnych (jak np. regionalne Domy Kultury) i prywatnych ﬁrmach
(typu Firma Reklamowa).

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Praktyki dają możliwość rozwinięcia swoich umiejętności krytyczno-ﬁlmowych i
ﬁlmoznawczych dzięki pracy w portalach internetowych i redakcjach (czasopism
ﬁlmowych czy Redakcji studenckiej), oddziałach telewizji czy Radiu Akademickim,
a także placówkach związanych z twórczością artystyczną (Filmoteka
Narodowa,Wytwórnie Filmowe) itp.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praktykę zawodową zalicza Koordynator praktyk na podstawie złożonego
przez studenta Dziennika Praktyk (z zapisem jej przebiegu, pieczęcią i
podpisem Zakładowego Kierownika Praktyk) stanowiącego potwierdzenie
jej odbycia. Dzienniki Praktyk studenci składają u koordynatora praktyk do
15 września (tj. końca sesji poprawkowej).
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Technologie informatyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.180.5cb8796e77724.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z technologiami sieciowymi, platformami i podstawowymi formami operacji na danych
oraz ich konsekwencjami dla kultury i życia spolecznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student posiada podstawową wiedzę z zakresu
platform i narzędzi pracy w środowisku sieciowym

FWN_K1_W16

projekt
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W2

student zna podstawowe formy operacji na danych

FWN_K1_W16

projekt

FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U14

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
krytycznie analizować narzędzia pracy oparte
na automatyzacji

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy w grupie projektowej

FWN_K1_K07

projekt

K2

komunikowania wiedzy za pomocą języka
pozbawionego znamion dyskryminacji.

FWN_K1_K07

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze formy operacji na danych i ich konsekwencja dla procesu
komunikowania

W2

2.

Sieciowe narzędzia pracy zespołowej.

W1, K1, K2

3.

Uwarunkowania i konsekwencje zautomatyzowanych form komunikowania

W1, W2, U1, K1, K2

4.

Technologie cyfrowe a przemiany form kultury medialnej

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie projektu
zaliczeniowego.
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Historia serialu telewizyjnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.180.5cd42d4e56dc9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi terminami i koncepcjami teoretycznometodologicznymi związanymi z serialami telewizyjnymi.

C2

Celem zajęć jest prezentacja rozwoju medium serialowego w dobie konwergencji medialnych.

C3

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności z zakresu krytyki telewizyjnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

szczegółowe pojęcia określające funkcjonowanie
seriali telewizyjnych w krajobrazie medialnym oraz
koncepcje i teorie umożliwiające badanie serialowych
produkcji telewizyjnych (telewizja jakościowa, seriale II
generacji, telewizja dobry postsieci, ect.)

FWN_K1_W02,
FWN_K1_W05

esej

W2

historię powstania pierwszych seriali telewizyjnych
w kontekście rozwoju sztuki ﬁlmowej, a także
najważniejsze gatunki seriali telewizyjnych i procesy
ich ewolucji zachodzące po II wojnie światowej
w Stanach Zjednoczonych i Europie.

FWN_K1_W03,
FWN_K1_W13

projekt, esej

W3

procesy, które doprowadziły do funkcjonowania seriali
telewizyjnych w systemach multiplatformowych oraz
praktyki kulturowe, które wynikają z partycypacyjnego
modelu telewizji.

FWN_K1_W12

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować, tworzyć i promować treści dotyczące
seriali telewizyjnych w mediach społecznościowych
i w szerszym obiegu sieciowym.

FWN_K1_U01

projekt

U2

- w oparciu o wskazane narzędzia metodologiczne przeprowadzić pogłębioną analizę seriali telewizyjnych
i sformułować ją w postaci pracy pisemnej oraz
projektu multimedialnego (prezentacji, wideo-eseju,
lub innej formie).

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05

esej

U3

dostrzec relacje intetekstualne i transmedialne między
serialami telewizyjnymi i innymi systemami
medialnymi (kinem, malarstwem, teledyskiem, etc.)
i wskazać na ich znaczenie w praktykach kulturowych
i obiegu dystrybucyjno-promocyjnym treści
telewizyjnych.

FWN_K1_U07

projekt, esej

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02

projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stałego poszerzania wiedzy z zakresu seriali
telewizyjnych i prezentowania swoich wniosków
i spostrzeżeń podczas pracy w grupie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie projektu

30

przygotowanie eseju

25

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W czasie zajęć zostanie przedstawiony społeczno-technologiczno-kulturowy
kontekst powstania i rozwoju seriali telewizyjnych. Blok tematyczny obejmuje
genealogię seriali telewizyjnych, kształtowanie się podstawowych gatunków,
powiązanie rynku telewizyjnego z ﬁlmowym, analizę przemian, które doprowadziły
do ukształtowania się tzw. seriali II generacji. Podejmowana problematyka
uwzględnia także procedury instytucjonalne (prawne, rynkowe), które określały
ewolucję medium serialowego.

W2

2.

Zajęcia poszerzają wiedzę z zakresu intertekstualnych powiązań między seriali
telewizyjnymi a innymi tekstami kultury. Wskazane zostaną przejawy
konwergencji medialnych w systemie telewizyjnym, uwarunkowania kulturowe i
narodowe produkcji serialowych, ich funkcje społeczne i polityczne.

U3

3.

W czasie zajęć zostają zaprezentowane ujęcia metodologiczne i koncepcje
teoretyczne z zakresu medioznawstwa i kulturoznawstwa umożliwiające analizę
seriali telewizyjnych. Zajęcia przygotowują do samodzielnej analizy produkcji
telewizyjnych w odniesieniu do wskazanego kontekstu, krytyki treści
telewizyjnych i rozpoznawania mechanizmów rynkowo-ekonomicznych
determinujących produkcje serialowe. Blok tematyczny obejmuje także
umiejętność prezentacji i promocji dokonanej analizy - z użyciem platform
społecznościowych oraz podstawowych narzędzi graﬁcznych.

W1, U2, K1

4.

Zajęcia poszerzają wiedzę na temat praktyk kulturowych związanych z
funkcjonowaniem seriali telewizyjnych (kultury fanowskie, techniki
rozpowszechniania treści) oraz ich znaczenia w otoczeniu sieciowym telewizji. W
ramach bloku tematycznego podejmowana jest problematyka narrowcastingu,
multiplatformowości, paratekstualności produkcji serialowych.

W3, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 51% punktów uzyskanych z projektu i eseju
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Historia ﬁlmu nowofalowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.1300.5cd42d4f259bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18, projekcje: 18

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18, projekcje: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy w zakresie kina nowofalowego: poznanie nurtów nowofalowych w kinie europejskim,
amerykańskim i azjatyckim

C2

Zdobycie wiedzy dotyczącej nowego typu narracji ﬁlmowej, nowego typu aktorstwa ﬁlmowego,
zindywidualizowanych stylów autorskich i dominujących konwencji gatunkowych

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna nurty i tendencje w historii kina
nowofalowego

FWN_K1_W07

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W2

student zna najważniejsze dzieła kina epoki
nowofalowej, style i poetyki autorskie twórców tego
kina oraz konwencje gatunkowe, do jakich ﬁlmy
nawiązywały i dominujące w tym okresie

FWN_K1_W07

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W3

student zna i wykorzystuje konwencje kina
wcześniejszego do analizy zjawisk w kinie
nowofalowym, konfrontując stare i nowe poetyki

FWN_K1_W07

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U1

opisać wzajemne związki między światem ﬁlmu
a innymi dziedzinami sztuki oraz znajduje dla
interpretacji różnych zjawisk odpowiednie konteksty
polityczne, społeczne, kulturowe

FWN_K1_U08

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U2

analizować i interpretować najważniejsze ﬁlmy epoki
nowofalowej oraz zjawiska z zakresu kultury ﬁlmowej
tej epoki

FWN_K1_U08

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U3

ulokować twórczość wybranego reżysera w danym
nurcie ﬁlmowym epoki i określić typ poetyki autorskiej

FWN_K1_U08

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu historii kina

FWN_K1_K01

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

K2

aplikowania wiedzy na temat historii kina
nowofalowego do analizy innych zjawisk kultury
audiowizualnej

FWN_K1_K03

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

przeprowadzenie badań literaturowych

24

analiza źródeł historycznych

20

Sylabusy
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projekcje

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

projekcje

18

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

przeprowadzenie badań literaturowych

24

analiza źródeł historycznych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
36

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nowe fale w kinie europejskim i ich konteksty narodowe

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2.

Odpowiedniki formuły nowofalowej w kinie amerykańskim - zjawisko kontrkultury i
kino kontestacji (oraz fenomeny je poprzedzające)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Zjawiska nowofalowe w kinie azjatyckim - np. Japońska nowa fala

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

brak zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, obecność, złożenie egzaminu i uzyskanie z
niego oceny co najmniej dostatecznej

projekcje

brak zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, obecność

Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny / ustny

aktywny udział w zajęciach, obecność, złożenie egzaminu i
uzyskanie z niego oceny co najmniej dostatecznej

projekcje

zaliczenie na ocenę

aktywny udział w zajęciach, obecność

Sylabusy
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Kierunkowe seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.1300.620a087eb6de0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 18

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
21.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu umiejętności sformułowania problemu badawczego.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu poszukiwania literatury przedmiotu

C3

Wyrobienie krytycyzmu wobec źródeł.

C4

Ćwiczenie umiejętności pisania konspektu.

C5

Uświadomienie uczestnikom ważności zaznaczenia własnego stanowiska autorskiego w przygotowywanej pracy.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W05

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U09

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

K1

podjęcia dyskusji, prezentowania własnego
stanowiska, potraﬁ pracować w zespole.

FWN_K1_K02,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

K2

student jest przygotowany do prezentacji
interesującego o tematu poza zajęciami
seminaryjnymi, przed większym audytorium.

FWN_K1_K04,
FWN_K1_K06

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia

W1

podstawowe teorie oraz terminologię z zakresu nauk
humanistycznych.

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisać i wartościować zjawiska zachodzące aktualnie
w dziedzinie ﬁlmu i kultury audiowizualnej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

18

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

22

zbieranie informacji do zadanej pracy

75

przeprowadzenie badań literaturowych

75

przygotowanie pracy dyplomowej

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

18

zbieranie informacji do zadanej pracy

72

przeprowadzenie badań literaturowych

90

przygotowanie pracy dyplomowej

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
330

ECTS
21.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polska współczesna w obiektywie młodych ﬁlmowców (fabuła, dokument)

W1, U1, K1, K2

2.

Autotematyzm - ﬁlm jako autokreacja

W1, U1, K1, K2

3.

Filmy o prawach człowieka i ich znaczenie społeczne

W1, U1, K1, K2

4.

Kino Europy Środkowej - powracające tematy

W1, U1, K1, K2

5.

Festiwale ﬁlmowe - polityka programowa

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie pracy dyplomowej

Semestr 6
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
złożenie pracy dyplomowej
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Socjologia i teoria kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.1300.620a245da9e4a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zasadniczym celem zajęć jest uzyskanie podstawowej wiedzy na temat klasycznych i współczesnych koncepcji
teoretycznych, opisujących relacje między życiem społecznym a kulturą. Uzyskanie podstawowej wiedzy
na temat specyﬁki przedmiotowej i metodologicznej socjologii i teorii kultury na tle innych nauk o kulturze.

C2

Uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności rozważania kluczowych problemów badawczych socjologii i teorii
kultury, takich jak: formy zbiorowości społecznych, naród i kultura narodowa, globalizacja i powiązania
transnarodowe, kultura masowa i popularna, kultury alternatywne. Ujęcie społeczno-kulturowe zagadnień takich
jak: jednostka w życiu społecznym; tożsamość i rola społeczna; ciało i płeć; wykluczenie i stygmatyzacja.

C3

Uzyskanie umiejętności analizowania zmian zachodzących w rzeczywistości społecznej pod wpływem
postępującej globalizacji, ruchów migracyjnych oraz przenikania się kultur.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna podstawowe metody badawcze
w naukach o kulturze oraz posiada wiedzę z zakresu
procesów społecznych zachodzących
we współczesnym świecie

FWN_K1_W03

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_U06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_K07

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać zasadnicze procesy społeczne i kulturowe
oraz osadzić je w szerszym kontekście zbiorowej
aktywności człowieka.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny bieżących procesów i wydarzeń
mających miejsce w przestrzeni społecznej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
103

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

przygotowanie do zajęć

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Socjologia i teoria kultury jako dziedziny badawcze: podstawowe pojęcia, zadania i
W1, U1, K1
tematy; dziedziny pokrewne; koncepcje teoretyczne w reﬂeksji nad kulturą.

2.

Pojęcie kultury w odniesieniu do kategorii znaczeń normatywnych, czyli wartości:
prawdy, dobra, piękna; kultura poznawcza, moralna i estetyczna; wąskie i
szerokie rozumienie kultury.

W1, U1, K1

3.

Recepcja teorii i dorobku Antoniny Kłoskowskiej: społeczne ramy kultury; kultura
masowa.

W1, U1, K1

4.

Kultura jako komunikowanie się. Badania Edwarda T. Halla nad przestrzenią, jako
szczególnym wytworem kultury (proksemika; ekstensje, przestrzeń trwała, na pół
trwała i nieformalna; rodzaje dystansów; krzyżowanie się kultur).

W1, U1, K1

5.

Kultura pamięci: historia badań pamięci; dyscypliny zajmujące się badaniami
pamięci; pamięć i kultura; media i pamięć; literatura jako medium pamięci
kulturowej.

W1, U1, K1

6.

Naród i tożsamość kulturowa; tożsamość narodowa w świetle przemian
kulturowych; tożsamość narodowa ery globalizacji.

W1, U1, K1

7.

Pamięć kulturowa i społeczeństwo; badania nad pamięcią kulturową i społeczną.
Alternatywne koncepcje kultury pamięci: kulturowe pamiętanie, pamięć
społeczna, pamięć kulturowa, kultura historyczna.

W1, U1, K1

8.

Postkolonialny zwrot w badaniach kulturoznawczych: analizowanie i wyjaśnianie
kulturowych pozostałości kolonializmu i imperializmu.

W1, U1, K1

9.

Kultura popularna: kultura masowa; przemysł kulturalny; dzieła sztuki w dobie
reprodukcji technicznej; hiperrealność; "technopol".

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
znajomość tekstów analizowanych na zajęciach

Semestr 6
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Znajomość tekstów analizowanych na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Zagadnienia cyberkultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.1100.5cd42d4f9692a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z wybranymi zagadnieniami krytycznych studiów nad cyberkulturą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie zmieniającą się technologię
sieciową w relacji do przeobrażeń socjokulturowych

FWN_K1_W01

zaliczenie na ocenę

111 / 129

W2

Student zna i rozumie istotę związków między
technologiami mediatyzacji a konwencjami
estetycznymi

FWN_K1_W01

zaliczenie na ocenę

FWN_K1_U01

zaliczenie na ocenę

FWN_K1_K07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować i krytycznie oceniać
dyskursy technologii cyfrowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podejmowania
odpowiedzialnych zadań podejmowanych
w środowisku technologii sieciowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do ćwiczeń

60

analiza problemu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
138

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁniowanie cyberkultury: syntopia sztuki, nauki i technologii

W1, U1, K1

2.

Cyborgiczność. Konteksty kulturowe.

W1, W2, U1, K1

3.

Literatura elektroniczna i sztuka komputerowa.

W2, U1, K1

4.

Interfejsy cyberkultury. Cybernetyka i sztuczna inteligencja.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Obecność na zajęciach.

113 / 129

Muzyka i ﬁlm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.1100.620a241d71d73.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z funkcjami muzyki ﬁlmowej.

C2

Uświadomienie słuchaczom ogólnych zasad porządkujących materiał dźwiękowy w danym dziele ﬁlmowym.

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu obecności muzyki ﬁlmowej w szerszym kontekście kulturowym.

C4

Umiejętność analitycznego słuchania ścieżki dźwiękowej w ﬁlmie, rozróznianie tematów muzycznych, grup
instrumentów, opisowe przedstawienie ogólnych zasad porządkujących materiał dźwiękowy w danym dziele
ﬁlmowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

narzędzia adekwatne do opisu funkcji muzyki ﬁlmowej. FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W2

student zna i rozpoznaje główne style muzyczne oraz
główne tendencje w historii muzyki ﬁlmowej.

FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

główne uwarunkowania i konteksty muzyki ﬁlmowej.

FWN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować ścieżkę dźwiękową w ﬁlmie i rozróżniać
tematy muzyczne.

FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

U2

przedstawić ogólne zasady porządkujące materiał
dźwiękowy w danym dziele ﬁlmowym.

FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

U3

posługiwać się słownictwem, pozwalającym
na opisywanie muzyki (jej cech akustycznych
i organizacji formalnej).

FWN_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania swojej wiedzy do organizowania
zdarzeń kulturalnych, związanych z muzyką ﬁlmową.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06

egzamin pisemny / ustny

K2

student jest gotów na poziomie podstawowym
do wygłaszania prelekcji na temat związków muzyki
z kinem.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06

egzamin pisemny / ustny

K3

oceniania roli muzyki w poszczególnych ﬁlmach oraz
wydarzeń kulturalnych, związanych z muzyką ﬁlmową.

FWN_K1_K03,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

przygotowanie do zajęć

18

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

18

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

36

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Film jako zuniﬁkowana całość audiowizualna.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

2.

Funkcje muzyki w ﬁlmie.

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

3.

Główne tendencje w historii muzyki ﬁlmowej.

W2, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

4.

Główne konteksty muzyki ﬁlmowej.

W3, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

5.

Środki kompozytorskie w muzyce ﬁlmowej w kontekście muzyki autonomicznej
danego okresu.

W2, U1, U2

6.

Muzyka jako kontrapunkt dźwiękowy dla obrazu

W1, W3, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Wynik egzaminu, obecność i aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Historia sztuki z elementami wiedzy o fotograﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.1300.1600858025.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z głównymi tendencjami rozwojowymi w historii sztuki od antyku do nowoczesności, wraz
z najważniejszymi zjawiskami w obszarze historii fotograﬁi jako praktyki artystycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

najważniejsze przemiany sztuki polskiej, europejskiej
i światowej.

FWN_K1_W04,
FWN_K1_W12

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W2

podstawowe kategorie opisu dzieł plastycznych.

FWN_K1_W04,
FWN_K1_W12

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować wybrane dzieła plastyczne w kontekście
epoki, w której powstało.

FWN_K1_U02,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U2

wskazać i zanalizować związki między różnymi
dyscyplinami sztuk.

FWN_K1_U02,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K05

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stałego podnoszenia umiejętności i zdobywania
wiedzy w zakresie sztuki dawnej i nowoczesnej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
108

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
18
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe kategorie opisu dzieł sztuki i podstawy teorii estetycznej.

W2

2.

Historia form malarskich, architektonicznych i rzeźby

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Historia fotograﬁi jako praktyki artystycznej

W1, U1, K1

4.

Kategorie wizualności, obrazu i kultury wizualnej.

W2

5.

Podstawy analizy dzieła sztuki.

U1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach, egzamin pisemny/ustny.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Aktywne uczestnictwo w zajęciach, egzamin pisemny/ustny
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Kurs monograﬁczny z kina polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.1100.620a23ﬀ7f4b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu historii kina polskiego po 1989 oraz analiza
najważniejszych zjawisk kulturowych, politycznych i społecznych, będących rezultatem transformacji ustrojowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

W4

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziejów kina
polskiego po 1989 roku do dziś; rozumie logikę
procesu historycznoﬁlmowego, w ramach którego
zaistniały przedstawiane zjawiska.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W09,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W13,
FWN_K1_W14

egzamin pisemny / ustny

Student zna i rozpoznaje najważniejsze ﬁlmy z tego
okresu kina polskiego, fabularne i dokumentalne; zna
podstawowe nurty i trendy z historii kinematograﬁi
oraz główne zjawiska z zakresu kultury ﬁlmowej.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W09,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W13,
FWN_K1_W14

egzamin pisemny / ustny

Student rozumie i opisuje wzajemne związki między
kinem polskim a całością kultury oraz umieszcza
analizowane zjawiska we właściwych im kontekstach
społecznych i politycznych.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W09,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W13,
FWN_K1_W14

egzamin pisemny / ustny

Student zna najważniejsze teksty z dziedziny polskiej
krytyki ﬁlmowej po 1989 roku i główne opracowania
poświęcone historii kina polskiego tego okresu,
zwłaszcza najnowsze.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W02,
FWN_K1_W03,
FWN_K1_W04,
FWN_K1_W05,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W07,
FWN_K1_W08,
FWN_K1_W09,
FWN_K1_W10,
FWN_K1_W11,
FWN_K1_W12,
FWN_K1_W13,
FWN_K1_W14

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

U2

U3

U4

Student potraﬁ analizować, interpretować i oceniać
najważniejsze polskie ﬁlmy powstałe po 1989 roku
oraz zjawiska z zakresu kultury ﬁlmowej tej epoki.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12

egzamin pisemny / ustny

Student umie formułować i wyrażać własne sądy
na temat najnowszych polskich ﬁlmów.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12

egzamin pisemny / ustny

Student potraﬁ usytuować wybraną twórczość
reżysera lub gatunek w określonym nurcie ﬁlmowym
oraz poetykach autorskich.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12

egzamin pisemny / ustny

Student potraﬁ przygotowywać rozprawy pisemne
oraz wypowiedzi ustne związane z historią ﬁlmu
polskiego po 1989 roku.

FWN_K1_U01,
FWN_K1_U02,
FWN_K1_U03,
FWN_K1_U04,
FWN_K1_U05,
FWN_K1_U06,
FWN_K1_U07,
FWN_K1_U08,
FWN_K1_U09,
FWN_K1_U10,
FWN_K1_U11,
FWN_K1_U12

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K04,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Student identyﬁkuje się z historią najnowszą swojego
kraju i czuje się jej kontynuatorem.

122 / 129

K2

K3

Student docenia tradycję kina polskiego i dziedzictwo
kulturowe, jakie ono stanowi.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K04,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Student systematycznie uczestniczy w bieżącym życiu
ﬁlmowym, w przeglądach i retrospektywach polskiej
kinematograﬁi, śledzi prasę ﬁlmową i aktualne
piśmiennictwo.

FWN_K1_K01,
FWN_K1_K02,
FWN_K1_K03,
FWN_K1_K04,
FWN_K1_K05,
FWN_K1_K06,
FWN_K1_K07

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

20

analiza problemu

3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kino popularne/kino środka

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

2.

Trauma: punkty

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Sylabusy
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3.

Przymus powtarzania

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

4.

Miejsca (nie)pamięci

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

5.

Melodramaty męskości

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

6.

Kobiece pragnienia

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

7.

Religia po polsku

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

8.

Kino (a)społeczne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność, aktywny udział w zajęciach, zaliczenie ustne. Możliwość
egzamin pisemny / ustny uzyskania zaliczenia dzięki przygotowaniu prezentacji na wybrany
temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii kina polskiego do 1989 roku.

Sylabusy
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Komunikacja kulturowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.1200.5cd42d504a7b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z metodami badań różnorodnych form komunikacji

C2

Uwzględnianie uwarunkowań kulturowych oraz medialnych w analizie komunikacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe metody badań komunikacji
i rozumie związane z nimi problemy o charakterze
kulturowym, społecznym i medialnym.

FWN_K1_W01,
FWN_K1_W06,
FWN_K1_W12

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_U04,
FWN_K1_U06

egzamin pisemny / ustny

FWN_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną
i metodologiczną do problematyzacji zagadnień
z zakresu komunikacji oraz do ich analizy
z perspektywy kulturowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

udziału w różnorodnych procesach komunikacji,
ze świadomością i zrozumieniem jej uwarunkowań
kulturowych oraz medialnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

18

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

22

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie się z podstawowymi metodami badań nad komunikacją, oraz
deﬁnicjami pojęć uwzględniającymi uwarunkowania kulturowe, społeczne i
medialne.

W1

2.

Problematyzacja zagadnień z zakresu komunikacji w sferze społecznej i medialnej
(ﬁlm, fotograﬁa, telewizja i nowe media) oraz ich analiza z uwzględnieniem
kategorii kulturowych (tożsamość, lokalność/ globalność, etniczność).

U1

3.

Analiza przykładów komunikacji kulturowej zaczerpniętych z rzeczywistości, w
której studenci uczestniczą, ze świadomością zachodzących procesów.

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przygotowanie na zajęcia wybranego przykładu komunikacji
egzamin pisemny / ustny kulturowej i jego analiza za pomocą odpowiednio dobranych
narzędzi.
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Wstęp do projektowania gier wideo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNN.1200.5cd42d506e4d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 18

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie studentów z problematyką projektowania gier na poziomie podstawowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent zna i rozumie zasady tworzenia gier wideo

FWN_K1_W15

projekt

FWN_K1_U13

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

absolwent potraﬁ zaprojektować prostą grę wideo
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
absolwent jest gotów do upowszechniania
i propagowania poważnych zastosowań gier

K1

FWN_K1_K07

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

18

przygotowanie projektu

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady tworzenia postaci

W1, U1, K1

2.

Projektowanie poziomów

W1, U1, K1

3.

Game Design Document

W1, U1, K1

4.

Współpraca w zespole projektowym

W1, U1, K1

5.

Realizacja własnego projektu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie projektu, obecność i aktywność

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Załącznik nr 214 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek:

ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

6

Program

7

Efekty uczenia się

9

Plany studiów

12

Sylabusy

17
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o sztuce

72%

Nauki o kulturze i religii 17%
Nauki socjologiczne

3%

Filozoﬁa

3%

Literaturoznawstwo

3%

Językoznawstwo

3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Standardy kształcenia dla kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach stanowią odrębną i oryginalną formę
kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia. Tak zaprojektowany program studiów nie jest możliwy do zrealizowania na
żadnym z istniejących obecnie kierunków studiów. Wiedza o ﬁlmie i nowych mediach usytuowana została na rozległym tle
nauk humanistycznych. Standardy kształcenia zawierają treści z zakresu nauk o sztuce (teatr, muzyka, fotograﬁa, historia
sztuki), kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, ﬁlozoﬁi czy historii. W standardach kształcenia centralne są treści dotyczące
wiedzy o ﬁlmie i mediach, które nie pojawiają się w programie żadnego innego kierunku, są zupełnie pomijane lub
marginalizowane.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach zgodna jest ze Strategią Rozwoju UJ na lata
2014-2020. Koncepcja kształcenia zaprojektowana została w taki sposób, by studenci realizujący przedmioty ﬁlmoznawcze i
medioznawcze uzyskali szeroki kontekst ogólnokulturowy, społeczny i historyczny umożliwiający pogłębioną analizę zjawisk z
zakresu sztuki i kultury. Rozległa wiedza o historii i teorii ﬁlmu, o wzajemnych związkach między kulturą audiowizualną a
technologiami medialnymi, usytuowana została w kontekście nauk humanistycznych. Konteksty kulturowe, historyczne,
społeczne, a także inspiracje ﬁlozoﬁczne, estetyczne i antropologiczne służą za metodologiczne zaplecze do analizy zjawisk z
obszaru ﬁlmu i nowych mediów.

Charakterystyka kierunku
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Cele kształcenia
dostarczenie uporządkowanej, pogłębionej a zarazem szczegółowej wiedzy o kulturze audiowizualnej oraz dziedzinach
kultury artystycznej – kinowej i medialnej, związanych z nimi teoriami oraz metodologiami badań konkretnych praktyk
twórczych, komunikacyjnych i społecznych w kontekście uwarunkowań kulturowych, społecznych, technologicznych i
medialnych
dostarczenie uporządkowanej, pogłębionej a zarazem szczegółowej wiedzy faktograﬁcznej oraz teoretycznej z zakresu
ﬁlmoznawstwa oraz medioznawstwa, obejmującej znajomość kina polskiego i powszechnego, historii myśli ﬁlmowej, mediów
audiowizualnych oraz ich historycznego rozwoju, dominujących tendencji i nurtów
dostarczenie uporządkowanej, pogłębionej a zarazem szczegółowej wiedzy na temat metodologii badania praktyk
kulturowych realizowanych na obszarze kina oraz mediów audiowizualnych; analizowania i interpretowania tekstów
ﬁlmowych oraz medialnych, z uwzględnieniem specyﬁki ich warsztatu i sytuacji komunikacyjnej, a także kontekstu
historycznego, społecznego i kulturowego
dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej na temat dramaturgii i kompozycji ﬁlmu, budowy i sposobów
projektowania gier wideo oraz struktury i sposobów funkcjonowania mediów audiowizualnych
nabycie przez studenta umiejętności przeprowadzania samodzielnych analiz tekstów kultury i ich uwarunkowań
nabycie zaawansowanych umiejętności korzystania z naukowych zasobów i źródeł informacji (multimedialnych), analitycznej
i krytycznej lektury oraz opracowywania materiałów źródłowych polsko- i obcojęzycznych z zakresu ﬁlmoznawstwa i
medioznawstwa oraz szeroko rozumianej humanistyki
nabycie umiejętności formułowania przez studenta własnego dyskursu naukowego, z uwzględnieniem samodzielnego
formułowania tez badawczych i przeprowadzenia argumentacji oraz przygotowania wypowiedzi pisemnej bądź ustnej,
zawierającej syntetyczne podsumowania i wnioski
nabycie umiejętności prowadzenia badań o charakterze interdyscyplinarnym, wykorzystujących zróżnicowane kanały i
techniki informacyjne, nowatorskie metodologie oraz modele analityczne
nabycie umiejętności interpretacji zjawisk kultury audiowizualnej z perspektywy kulturoznawczej, technologicznej,
ﬁlmoznawczej i medialnej
nabycie umiejętności praktycznych związanych z przygotowaniem scenariusza ﬁlmowego, projektu realizacji ﬁlmowej i
telewizyjnej, game design documents
nabycie kompetencji społecznych związanych ze świadomością dynamiki i ciągłości procesu edukacyjnego, konieczności jego
samodzielnego kontynuowania według świadomie sformułowanych celów, za pomocą metod pracy indywidualnej i zbiorowej;
świadomość kontekstualnego osadzenia zdobywanej wiedzy i umiejętności w bieżącym życiu naukowym – w odniesieniu do
jego osiągnięć i wyzwań, a także w zjawiskach społeczno-kulturowych i procesach związanych z rozwojem cywilizacji
nabycie kompetencji na poziomie świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu akademickim i w życiu naukowym,
wykraczającym poza struktury wyższych uczelni, na poziomie lokalnym i międzynarodowym

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Wobec wzrostu znaczenia audiowizualnych tekstów kultury w domenie życia społecznego, politycznego i ekonomicznego
proponowana koncepcja kształcenia zapewni specjalistów, którzy będą w stanie oceniać, analizować i kreować teksty kultury
i sztuki zarówno w sferze ﬁlmu, jak i nowych mediów. Kompetencje te realizowane będą mogły być w takich sektorach jak:
instytucje kultury i sztuki (studia ﬁlmowe, stacje telewizyjne, festiwale ﬁlmowe, redakcje czasopism i portali internetowych,
w tym krytyka ﬁlmowa i telewizyjna), ﬁrmy public relations, agencje reklamowe i ﬁrmy eventowe, instytucja związane z
produkcją i dystrybucją ﬁlmów, instytucje upowszechniania wiedzy i edukacji audiowizualnej.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Ukierunkowanie programu studiów na zrozumienie, zdolność analizy i świadomosć uwarunkowań artystycznych, społecznych
i kulturowych audiowizualnych tekstów kultury, a także uwarunkowania prawne zwązane z pracą w domenie kultury i sztuki
odpowiadają na wzrostu znaczenia audiowizualnych tekstów kultury w domenie życia społecznego, politycznego i
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ekonomicznego oraz zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie. Studia przygotowują do pracy związanej z kulturą
audiowizualną w jej różnorodnych formach (ﬁlm, telewizja, nowe media, kultura konwergencji).

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania naukowe prowadzone przez pracowników grupują się wokół czterech podstawowych tematów, wyznaczanych przez
podział Instytutu na cztery zespoły: Katedrę Historii Filmu, Katedrę Historii Filmu Polskiego, Katedrę Mediów Audiowizualnych
oraz Zakład Teorii i Antropologii Filmu. W obrębie każdego z tych tematów Instytut ma znaczące osiągnięcia, widoczne
zarówno w opublikowanych pracach naukowych, w opracowywanych aktualnie projektach, jak w kształceniu młodej kadry. W
Instytucie prowadzone są wieloletnie, ﬁnansowane ze źródeł zewnętrznych projekty badawcze. Są to między innymi:
całościowa reinterpretacja historii kina, których efektem jest seria publikacyjna Historia kina; Kultura miejska - węzły i
przepływy ﬁnansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa; projekty ﬁnansowane przez Narodowe Centrum Nauki
m.in.: Telefon, kino i cyborgi. Relacje rozwoju technologii i społeczności niesłyszących w XX i XXI wieku, Estetyka
obrazowania post-cyfrowego. Między nowym materializmem a ﬁlozoﬁą zorientowaną na przedmiot, Poetyka kina queer, Gra
jako obiekt oporny. Relacja gracza z grą wideo w perspektywie posthumanistycznej; czy Pionierki z kamerą. Kobiety w kinie i
fotograﬁi w Galicji 1896-1945 we współpracy z Muzeum Historii Fotograﬁi w Krakowie.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Główne kierunki badań prowadzonych w jednostce to: historia kina światowego, historia kina polskiego, historia mediów i
techniki oraz analiza współczesnych tendencji kultury i sztuki. Korespondują one z programem studiów, w którym nacisk
położony jest na kwestie związane z historią i teorią kina światowego oraz polskiego, historią i analizą mediów oraz
współczesnych zjawisk w domenie sztuki i kultury. Współpraca badaczy z instytucjami kultury i sztuki oraz zaangażowanie w
organizację festiwali ﬁlmowych czy prowadzenie czasopism („Przegląd Kulturoznawczy”, „Ekrany”) pozwala zaproponować
studentom coś więcej niż wyłącznie teoretyczne rozważania i analizy.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Jednostka dysponuje salami wykładowymi, ćwiczeniowymi, salą seminaryjno-konferencyjną, a także wyposażoną w
piętnaście stanowisk komputerowych pracownią. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w rzutniki, ekrany i
komputery z dostępem do Internetu oraz odtwarzacze VHS/DVD. Do dyspozycji studentów pozostaje także Biblioteka
Wydziału zaopatrywana na bieżąco w literaturę o tematyce ﬁlmoznawczej i medioznawczej.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0215

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów obejmuje dwa typy przedmiotów: obowiązkowe, zaliczane przez wszystkich studentów oraz kursy
fakultatywne, które studenci mogą dowolnie wybierać w zakresie, który pozwoli im uzyskać 60 punktów ECTS w ramach
każdego roku akademickiego. Studenci przedmioty fakultatywne wybierają wedle własnych zainteresowań w ramach dwóch
ścieżek tematycznych: ﬁlmoznawczej i medioznawczej. Ich wybór determinuje selekcję seminarium magisterskiego
ukierunkowanego na wiedzę o mediach lub o ﬁlmie.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

108

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

44/52

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych
którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

5

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć:

1079/1125

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Brak praktyk zawodowych.

Ukończenie studiów

Program
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FWN_K2_W01

Absolwent zna i rozumie specyﬁkę przedmiotową ﬁlmoznawstwa i wiedzy o nowych
mediach jako szczególnych specjalności w dziedzinie nauk humanistycznych; wie, że
stosują one metodologie i sposoby rozumowania przyjęte w starszych i rozleglejszych
specjalnościach, takich jak ﬁlozoﬁa, historia i literaturoznawstwo, z których specyﬁką
również się zapoznaje

P7U_W, P7S_WG

FWN_K2_W02

Absolwent zna i rozumie na poziomie rozszerzonym terminologię stosowaną we
współczesnym ﬁlmoznawstwie i wiedzy o nowych mediach, a także szerzej – w
naukach humanistycznych; w szczególności zna podstawowe pojęcia z zakresu
ﬁlozoﬁi, historii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o sztuce

P7U_W, P7S_WG

FWN_K2_W03

Absolwent zna i rozumie terminologię opisu kultury audiowizualnej w zmieniającym
się technologicznie środowisku

P7U_W

FWN_K2_W04

Absolwent zna i rozumie /posiada wiedzę o metodologicznych uwarunkowaniach
badań nad kulturą audiowizualną w kontekście kanonów metodologicznych nauk
humanistycznych

P7U_W, P7S_WG

FWN_K2_W05

Absolwent zna i rozumie współczesne metodologie stosowane w historii i teorii ﬁlmu,
w medioznawstwie, w badaniach kultury popularnej oraz w badaniach relacji między
kulturą a technologiami medialnymi

P7U_W, P7S_WG

FWN_K2_W06

Absolwent zna i rozumie /ma uporządkowaną, pogłębioną, a zarazem szczegółową
wiedzę z zakresu dziejów kina światowego i polskiego; zna i rozpoznaje najważniejsze
P7U_W, P7S_WG
ﬁlmy fabularne, dokumentalne i animowane z wszystkich okresów dziejów kina; zna
podstawowe nurty i trendy z dziejów kinematograﬁi oraz główne zjawiska z zakresu
kultury ﬁlmowej

FWN_K2_W07

Absolwent zna i rozumie zna aparaturę pojęciową współczesnej teorii ﬁlmu oraz
zasady dramaturgicznej kompozycji ﬁlmu

P7U_W

FWN_K2_W08

Absolwent zna i rozumie /ma uporządkowaną, pogłębioną, a zarazem szczegółową
wiedzę z zakresu dawnych i nowych tendencji w kulturze audiowizualnej oraz z
zakresu ludologii; zna historię i współczesność gier wideo

P7U_W

FWN_K2_W09

Absolwent zna i rozumie wzajemne związki między zjawiskami kina i nowych mediów
a całością kultury oraz umieszcza analizowane zjawiska we właściwych im
kontekstach historycznych, społecznych i kulturowych

P7U_W, P7S_WG

FWN_K2_W10

Absolwent zna i rozumie /ma szczegółową i pogłębioną wiedzę o współczesnych
dokonaniach i szkołach badawczych w zakresie historii kina światowego i polskiego
oraz historii mediów audiowizualnych, w zakresie teorii ﬁlmu i nowych mediów oraz
ludologii

P7U_W

FWN_K2_W11

Absolwent zna i rozumie specyﬁkę podejścia analitycznego i interpretacyjnego wobec
ﬁlmu oraz zna najważniejsze metody i konteksty analizy i interpretacji dzieła
P7U_W
ﬁlmowego

FWN_K2_W12

Absolwent zna i rozumie literaturę z zakresu wiedzy o nowych mediach i game
studies oraz potraﬁ wykorzystać jej propozycje teoretyczne w praktyce analitycznointerpretacyjnej

P7U_W, P7S_WG

FWN_K2_W13

Absolwent zna i rozumie terminologię związaną z realizacją utworów ﬁlmowych i
telewizyjnych, a także podstawowe pojęcia z obszaru reklamy i teorii krytycznej

P7U_W

FWN_K2_W14

Absolwent zna i rozumie zasady projektowania gier wideo; rozpoznaje pogłębione
kulturowo konteksty gier i ich miejsce wśród innych mediów audiowizualnych

P7U_W

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

FWN_K2_W15

Absolwent zna i rozumie /ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat regulacji
prawnych dotyczących własności intelektualnej oraz zna przepisy odnoszące się do
praw autorskich twórców dzieł audiowizualnych

P7S_WK,
P7S_WG

FWN_K2_W16

Absolwent zna i rozumie najważniejsze zjawiska we współczesnej sztuce i kulturze
światowej i polskiej; ma orientację w działających instytucjach kultury i we
współczesnym życiu kulturalnym; zna i rozumie specyﬁkę tekstów elektronicznych

P7U_W, P7S_WG

Kod

Treść

PRK

FWN_K2_U01

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę z obszaru
ﬁlmoznawstwa i medioznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych; potraﬁ samodzielnie
wyszukiwać niezbędne informacje związane bezpośrednio z pracą dyplomową

P7U_U, P7S_UU

FWN_K2_U02

Absolwent potraﬁ przyswajać sobie treści publikacji naukowych związanych z jego
zadaniem badawczym z obszaru ﬁlmoznawstwa i medioznawstwa oraz wykorzystać je P7U_U, P7S_UU
we własnym wywodzie

FWN_K2_U03

Absolwent potraﬁ formułować własny dyskurs naukowy, samodzielny i zdający
sprawę z jego poglądów, a zarazem uwzględniający aktualne osiągnięcia badawcze w
obszarze ﬁlmoznawstwa i medioznawstwa; zarazem potraﬁ połączyć tę umiejętność z
projektowaniem własnej kariery zawodowej

P7U_U, P7S_UW

FWN_K2_U04

Absolwent potraﬁ wykorzystywać konwencje i techniki charakterystyczne dla sztuki
XX i XXI wieku do opisu wzajemnego przenikania się świata ﬁlmu i nowych mediów

P7U_U, P7S_UW

FWN_K2_U05

Absolwent potraﬁ wskazać główne inspiracje ﬁlozoﬁczne, estetyczne i
antropologiczne obecne we współczesnej myśli ﬁlmoznawczej i medioznawczej

P7U_U

FWN_K2_U06

Absolwent potraﬁ /posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę i
interpretację przekazów audiowizualnych w ich złożonych kontekstach kulturowych,
społecznych i ﬁlozoﬁcznych

P7U_U, P7S_UW

FWN_K2_U07

Absolwent potraﬁ rozpoznać głębokie związki między dziełami ﬁlmowymi i literackimi
a otaczającymi je kontekstami, a także złożoność relacji między literaturą, ﬁlmem i
nowymi mediami

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

FWN_K2_U08

Absolwent potraﬁ formułować i wyrażać własne sądy na temat analizowanych ﬁlmów
i przekazów audiowizualnych, wykorzystując poglądy poznawanych autorów oraz
dążąc do syntetycznych podsumowań

P7U_U, P7S_UW

FWN_K2_U09

Absolwent potraﬁ odróżnić nowatorstwo od naśladownictwa; ma umiejętność
krytycznej oceny aktualnych tendencji w kinie oraz w dziedzinie nowych mediów

P7U_U, P7S_UW

FWN_K2_U10

Absolwent potraﬁ wykorzystywać różne kanały i techniki informacyjne do
formułowania tez interpretacyjnych w języku polskim i angielskim

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

FWN_K2_U11

Absolwent potraﬁ przygotować i opracować rozprawy pisemne (pogłębione studia,
recenzje) z obszaru ﬁlmoznawstwa i medioznawstwa

P7S_UW, P7S_UK

FWN_K2_U12

Absolwent potraﬁ przygotować i opracować wystąpienia ustne (prezentacje,
prelekcje) z obszaru wiedzy o ﬁlmie i nowych mediach

P7S_UW, P7S_UK

FWN_K2_U13

Absolwent potraﬁ samodzielnie tłumaczyć z języka angielskiego na język polski
średnio trudne teksty naukowe

P7S_UK

FWN_K2_U14

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować scenariusz ﬁlmu, zna zasady realizacji
etiudy ﬁlmowej oraz materiału telewizyjnego

P7U_U, P7S_UO

FWN_K2_U15

Absolwent potraﬁ samodzielnie i w zespole przygotowywać Game design document,
analizuje i interpretuje złożone rozwiązania z zakresu projektowania gier

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UO

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

FWN_K2_K01

Absolwent jest gotów do /świadomy szybkości zmian cywilizacyjnych, powodujących
konieczność stałego samokształcenia w obszarze reﬂeksji nad kulturą audiowizualną

P7U_K, P7S_KR

FWN_K2_K02

Absolwent jest gotów do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy w odniesieniu
do dzieł ﬁlmowych, literackich, artystycznych oraz nowych mediów

P7S_KK, P7S_KR

FWN_K2_K03

Absolwent jest gotów do /świadomy celów i metod pracy zespołowej; potraﬁ
zorganizować dyskusję merytoryczną na temat ﬁlmu i nowych mediów,
uwzględniającą różnorodność argumentów i ocen

P7U_K

FWN_K2_K04

Absolwent jest gotów do efektywnego organizowania swojej pracy badawczej oraz
krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania

P7U_K, P7S_KK

FWN_K2_K05

Absolwent jest gotów do /ma świadomość osiągnięć ﬁlmoznawstwa i wiedzy o
nowych mediach, czując się przy tym uczestnikiem i kontynuatorem tych osiągnięć

P7S_KK, P7S_KO,
P7S_KR

FWN_K2_K06

Absolwent jest gotów do oceniania możliwości wykorzystania gier w różnych
dziedzinach życia społecznego

P7S_KK, P7S_KR

FWN_K2_K07

Absolwent jest gotów do formułowania oczekiwań tak wobec autorów, jak
dystrybutorów ﬁlmowych oraz twórców nowych mediów, w duchu odpowiedzialności
za dziedzictwo kulturowe Polski i Europy

P7U_K, P7S_KO

FWN_K2_K08

Absolwent jest gotów do /ma nawyk systematycznego uczestnictwa w bieżącym życiu
P7S_KK, P7S_KR
kulturalnym – czyta książki i prasę, ogląda ﬁlmy i wystawy, słucha koncertów,
kontaktuje się ze sztuką nowych mediów

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlmu polskiego po 1989

30

4,0

egzamin

O

Metody badań nad kulturą popularną

30

5,0

egzamin

O

Filozoﬁa kultury w perspektywie audiowizualnej

30

-

-

O

Literatura współczesna

30

-

-

O

Kurs BHK

4

-

zaliczenie

O

Podstawy historii ﬁlmu

60

-

zaliczenie na
F
ocenę

Główne tendencje kina dokumentalnego

30

-

-

Przedmiot

F

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Film and New Media Studies B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Film and New Media Studies C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kierunki ﬁlmu współczesnego 1F

60

-

-

O

Interpretacja dzieła ﬁlmowego

30

3,0

egzamin

F

Narracja ﬁlmowa

30

3,0

egzamin

F

Krytyka ﬁlmowa

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kierunki ﬁlmu współczesnego dla medioznawców

30

-

-

O

Zagadnienia cyberdyskursywności

30

3,0

egzamin

F

Teoria mediów elektronicznych

30

-

-

F

Historia i podstawy teorii gier

30

3,0

egzamin

F

Ścieżka ﬁlmoznawcza
Przedmiot

Ścieżka medioznawcza
Przedmiot

Semestr 2

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa kultury w perspektywie audiowizualnej

30

4,0

egzamin

O

Literatura współczesna

30

4,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie ﬁlmoznawcze/medioznawcze

30

8,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy historii ﬁlmu

30

6,0

egzamin

F

Główne tendencje kina dokumentalnego

30

6,0

egzamin

F

Główne kierunki awangardy ﬁlmowej

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Film and New Media Studies B2+

30

4,0

egzamin

F

English for Film and New Media Studies C1+

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kierunki ﬁlmu współczesnego 1F

60

12,0

egzamin

Teoria ﬁlmu

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kierunki ﬁlmu współczesnego dla medioznawców

30

8,0

egzamin

O

Teoria mediów elektronicznych

30

6,0

egzamin

F

Ludologia

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie ﬁlmoznawcze/medioznawcze

30

-

-

O

Antropologia audiowizualności

30

3,0

egzamin

O

New Media Art 1

30

3,0

egzamin

O

Kurs z historii kina polskiego

30

3,0

egzamin

F

Historia ﬁlmu animowanego

30

3,0

egzamin

F

Przemiany współczesnej telewizji

30

3,0

egzamin

F

Warsztaty scenariuszowe

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ścieżka ﬁlmoznawcza
Przedmiot

O

Ścieżka medioznawcza
Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

-

-

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kierunki ﬁlmu współczesnego 2F

30

4,0

egzamin

O

Teoria ﬁlmu

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

3,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie ﬁlmoznawcze/medioznawcze

30

20,0

zaliczenie na
O
ocenę

New Media Art 2

30

3,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej dla badaczy audiowizualności

15

1,0

egzamin

O

Warsztaty ﬁlmowe i telewizyjne

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Produkcja i dystrybucja ﬁlmowa

15

2,0

zaliczenie

F

Reklama audiowizualna

30

2,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Teoria i historia gatunków ﬁlmowych

30

3,0

egzamin

F

Adaptacje ﬁlmowe literatury

30

2,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Performatyka

30

3,0

egzamin

F

Kultura konwergencji

30

2,0

egzamin

F

Przedmiot
Warsztaty ﬁlmowe i telewizyjne

F

Ścieżka ﬁlmoznawcza
Przedmiot

Ścieżka medioznawcza
Przedmiot
Projektowanie gier wideo

F

Semestr 4
Przedmiot

Ścieżka ﬁlmoznawcza
Przedmiot

Ścieżka medioznawcza
Przedmiot

Plany studiów
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O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Kierunki ﬁlmu współczesnego 1F
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka ﬁlmoznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNﬁlS.230.62345c4e0e586.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z kinem światowym z lat 1980-2020.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie wybrane tendencje kina z lat
1980-2020.

FWN_K2_W01,
FWN_K2_W02,
FWN_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

FWN_K2_U01,
FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03,
FWN_K2_U04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować, interpretować, osadzać
w kontekstach i wartościować kino z lat 1980-2020.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego poznawania kina FWN_K2_K01,
z lat 1980-2020.
FWN_K2_K02

projekt, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

35

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

20

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

60

uczestnictwo w egzaminie

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
185

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Światowe kino z lat 1980-2020.

W1, U1, K1

2.

Wybrane zjawiska i strategie autorskie w kinie amerykańskim ostatnich dekad XX
wieku.

W1, U1

3.

Przełom cyfrowy w kinie swiatowym.

W1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt

egzamin końcowy

ćwiczenia

projekt

aktywność, realizacja projektów cząstkowych

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny egzamin końcowy

ćwiczenia

projekt

Sylabusy

aktywność na zajęciach, realizacja projektów cząstkowych
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Historia ﬁlmu polskiego po 1989
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.210.5cd42d58a2e40.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z dziejami kina polskiego po 1989 roku.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi tekstami z dziedziny polskiej krytyki ﬁlmowej po 1989 roku i głównymi
opracowaniami poświęconymi historii kina polskiego tego okresu, zwłaszcza najnowszymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

historię kina polskiego po 1989 roku; rozumie logikę
procesu historycznoﬁlmowego, w ramach którego
zaistniały przedstawiane zjawiska.

FWN_K2_W06,
FWN_K2_W07,
FWN_K2_W09,
FWN_K2_W10

egzamin pisemny / ustny

W2

student zna najważniejsze ﬁlmy z tego okresu kina
polskiego, fabularne, dokumentalne i animowane; zna
podstawowe nurty i trendy z historii kinematograﬁi
oraz główne zjawiska z zakresu kultury ﬁlmowej.

FWN_K2_W06,
FWN_K2_W07,
FWN_K2_W09,
FWN_K2_W10,
FWN_K2_W11

egzamin pisemny / ustny

W3

wzajemne związki między kinem polskim a całością
kultury oraz umieszcza analizowane zjawiska
we właściwych im kontekstach społecznych
i politycznych.

FWN_K2_W06,
FWN_K2_W07,
FWN_K2_W09,
FWN_K2_W10,
FWN_K2_W11

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować, interpretować i oceniać najważniejsze
polskie ﬁlmy powstałe po 1989 roku oraz zjawiska
z zakresu kultury ﬁlmowej tej epoki.

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U05,
FWN_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

U2

formułować i wyrażać własne sądy na temat polskich
ﬁlmów najnowszych.

FWN_K2_U05,
FWN_K2_U06,
FWN_K2_U08

egzamin pisemny / ustny

U3

usytuować wybraną twórczość reżysera lub gatunek
w określonym nurcie ﬁlmowym oraz poetykach
autorskich.

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U05,
FWN_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

U4

przygotowywać rozprawy pisemne oraz wypowiedzi
ustne związane z historią ﬁlmu polskiego po 1989
roku.

FWN_K2_U06,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U11,
FWN_K2_U12

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student identyﬁkuje się z historią najnowszą swojego
kraju i czuje się jej kontynuatorem.

FWN_K2_K02,
FWN_K2_K05,
FWN_K2_K08

egzamin pisemny / ustny

K2

student docenia tradycję kina polskiego i dziedzictwo
kulturowe, jakie ono stanowi.

FWN_K2_K02,
FWN_K2_K05,
FWN_K2_K08

egzamin pisemny / ustny

K3

systematycznego uczestnictwa w bieżącym życiu
ﬁlmowym, w przeglądach i retrospektywach polskiej
kinematograﬁi, śledzenia prasy ﬁlmowej i aktualnego
piśmiennictwa.

FWN_K2_K02,
FWN_K2_K05,
FWN_K2_K08

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs obejmuje dzieje kina polskiego po 1989 roku, uwzględnia nurty i style
ﬁlmowe oraz konteksty kulturowe od przełomu w roku 1989 po dzień dzisiejszy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

2.

Kino transformacji (1989-2005)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

3.

Kino społecznie zaangażowane i ﬁlm pamięci narodowej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

4.

Postmodernistyczne symulacje

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej
60% punktów, co jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej
egzamin pisemny / ustny
oceny dostatecznej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
aktywne uczestnictwo w zajęciach.
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Kierunki ﬁlmu współczesnego dla medioznawców
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka medioznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNmS.230.620a3a088d3f4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi tendencjami i kierunkami w światowej kinematograﬁi
po 1980 roku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna najważniejsze ﬁlmy, kierunki i tendencje
w kinie najnowszym oraz rozumie logikę procesu
historycznoﬁlmowego, w ramach którego zaistniały
omawiane zjawiska.

FWN_K2_W10

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umieścić analizowane zjawiska we właściwych im
kontekstach społecznych i politycznych.

FWN_K2_U07

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U2

analizować, interpretować i oceniać najważniejsze
ﬁlmy powstałe po 1980 roku.

FWN_K2_U08

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K2_K08

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestnictwa w bieżącym życiu ﬁlmowym,
w przeglądach i retrospektywach światowej
kinematograﬁi, śledzi prasę ﬁlmową i aktualne
piśmiennictwo.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

uczestnictwo w egzaminie

1

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Filmowy neomodernizm – autorzy, style i narracje

W1, K1

2.

Postkolonializm w kinie - obraz współczesnych ruchów migracyjnych w kinie
najnowszym

W1, U1, U2, K1

3.

Kinematograﬁe azjatyckie

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
znajomość ﬁlmów i problematyki omawianej na wykładach

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny znajomość ﬁlmów i problematyki omawianej na wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Interpretacja dzieła ﬁlmowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka ﬁlmoznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNﬁlS.210.5cd426524f6b7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykształcenie umiejętności wnikliwej lektury ﬁlmów wychodzącej poza analizę strony formalnej i treściowej
dzieła a polegającej na rozpoznaniu właściwych jego kontekstów interpretacyjnych

C2

Wykształcenie zdolności stawiania hipotez interpretacyjnych i ich weryﬁkacji w procesie dowodzenia
zmierzającego do uchwycenia sensu dzieła

C3

Wykształcenie umiejętności doboru stosownych kontekstów badawczych, które pozwoliłyby na dokonanie
estetycznej i intelektualnej syntezy interpretowanego dzieła

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna najważniejsze możliwe ukierunkowania
interpretacji ﬁlmu powiązane z sugerowanymi przez
ﬁlm kontekstami

FWN_K2_W11

egzamin pisemny / ustny

W2

student nabywa umiejętność samodzielnej
interpretacji dzieł ﬁlmowych z uwzględnieniem
kontekstów badawczych jakie one implikują

FWN_K2_W11

egzamin pisemny / ustny

W3

student wykazuje zdolność korzystania z uprzednich
ustaleń analitycznych i umiejętność doboru
stosownych kontekstów badawczych, które pozwalają
na dokonanie estetycznej i intelektualnej syntezy
interpretowanego dzieła

FWN_K2_W11

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

znaleźć właściwy klucz interpretacyjny dla wybranego
dzieła ﬁlmowego

FWN_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

U2

rozpoznać i dokonać wyboru właściwych kontekstów
umożliwiających sensowną i przekonywującą
interpretację ﬁlmu popartą logiczną argumentacją

FWN_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

U3

wykorzystać w interpretacji ﬁlmu inspiracje estetyczne
- literackie, plastyczne, ﬁlozoﬁczne, religijne itp.

FWN_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

FWN_K2_K02

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego przygotowania prac pisemnych
(interpretacji dzieł ﬁlmowych pod kątem wybranego
aspektu lub przyjętego kontekstu)

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Interpretacja ﬁlmu w kontekście pierwowzoru literackiego (względnie tradycji
literackiej) - zagadnienie adaptacji

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

2.

Interpretacja ﬁlmu pod kątem transponowania artystycznego świata malarza
(stylistyki) na język ﬁlmu - ﬁlm w kontekście innych sztuk (w tym przypadku
plastyki)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3.

Relacja ﬁlm i ﬁlozoﬁa - konteksty ﬁlozoﬁczne dzieła, myśliciel w tekście

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4.

Film w kontekście problematyki sacrum

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

5.

Interpretacja w świetle teorii tekstu - przykłady tworzenia znaczenia

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

6.

Modele i warianty interpretacji psychoanalitycznej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

7.

Interpretacja pod kątem wybranego/dominującego aspektu w dziele - np. Eros i
Thanatos, ekspresja i retoryka ciała, przestrzeń symboliczna, reinterpretacje
mitów, stereotypów kulturowych, wylansowanych koncepcji (np. l`amour fou) itd.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Napisanie pracy końcowej - interpretacji wybranego ﬁlmu (z
podanej listy) we właściwym dla niego kontekście
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Metody badań nad kulturą popularną
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.210.5cd42d58c736c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie metod badania kultury popularnej.

C2

Zdobycie umiejętności ich zastosowania w analizie konkretnych zjawisk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe teorie i pojęcia związane
z badaniem kultury popularnej, z uwzględnieniem
perspektywy kulturoznawczej, antropologicznej,
ﬁlmoznawczej i medioznawczej.

FWN_K2_W05,
FWN_K2_W16

egzamin pisemny

FWN_K2_U04,
FWN_K2_U06

projekt

FWN_K2_K01,
FWN_K2_K02

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać i sproblematyzować zjawiska kultury
popularnej oraz dobrać metodę badawczą pozwalającą
na dokonanie analizy i interpretacji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany do pogłębiania
i poszerzania swojej wiedzy na temat kultury
popularnej, zdaje sobie sprawę z jej dynamiki oraz
różnorodności związanej z nią reﬂeksji, za którą
samodzielnie podąża i krytycznie przetwarza
we własnych badaniach.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznawanie się z teoriami i pojęciami z zakresu badań nad kulturą popularną i
jej różnorodnymi zjawiskami.

W1

2.

Poznawanie zagadnień podejmowanych przez badaczy kultury popularnej,
dotyczącej różnych obszarów aktywności kulturowej, społecznej i medialnej.

U1

3.

Problematyzacja zjawisk z obszaru kultury popularnej, ich rozpoznanie, analiza za
pomocą odpowiednio dobranych narzędzi i interpretacja z uwzględnieniem
perspektyw teoretycznych i krytycznych.

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywny udział w zajęciach, włączanie się do dyskusji i prezentacja
własnych przykładów, które później mogą być wykorzystane w
egzamin pisemny, projekt
projekcie, prezentującym umiejętność stworzenia metodologii do
analizy wybranego zjawiska kultury popularnej.
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Zagadnienia cyberdyskursywności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka medioznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNmS.210.5cd42d601a484.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z aktualnym stanem humanistycznej reﬂeksji nad obecnością języka werbalnego
w mediach audiowizualnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie zasady rządzące
technologicznymi uwarunkowaniami dyskursu
medialnego

FWN_K2_W03

egzamin ustny
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W2

Student zna podstawowe metody analizy i interpretacji
zdarzeń językowych obecnych w przekazach
FWN_K2_W12
medialnych

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę
materiału werbalnego występującego w różnego
rodzaju przekazach medialnych z uwzględnieniem
kontekstu jaki stwarzają aktualne teorie
humanistyczne

FWN_K2_U06

egzamin ustny

FWN_K2_K05

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wykorzystania nabytych
umiejętności we wszelkich instytucjach medialnych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

15

analiza problemu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Technologiczne uwarunkowania dyskursu medialnego. Telepiśmienność i
cyberdyskursywność

W1

2.

2. Krytyczna analiza dyskursu i koncepcja afordancji.

W2, U1, K1

3.

3. Zdarzenia językowe w wybranych gatunkach telewizyjnych (np. debata
prezydencka, talk show, dyskusja publicystyczna).

W1, W2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie egzaminu końcowego z oceną co najmniej dostateczną
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Narracja ﬁlmowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka ﬁlmoznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNﬁlS.210.5cd42d5d488f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu badań narratologicznych z zakresu literaturoznawstwa i ﬁlmoznawstwa.

C2

Zapoznanie studentek (i/lub studentów) z podstawowymi trybami narracji z perspektywy poetyki historycznej
ﬁlmu.

C3

Kształtowanie umiejętności z zakresu analizy narracyjnej i dramaturgicznej dzieła ﬁlmowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student(ka) zna aparaturę pojęciową z zakresu
narratologii.

FWN_K2_W02,
FWN_K2_W04,
FWN_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

student(ka) zna podstawowe metody analizy
narracyjnej ﬁlmu.

FWN_K2_W01,
FWN_K2_W02,
FWN_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

student(ka) zna podstawowe tryby narracji w historii
ﬁlmu.

FWN_K2_W07,
FWN_K2_W09,
FWN_K2_W11

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student(ka) umie przeprowadzić analizę narracyjną
ﬁlmu.

FWN_K2_U06,
FWN_K2_U08

egzamin pisemny / ustny

U2

student(ka) rozpoznaje i klasyﬁkuje różne formy
narracji audiowizualnej.

FWN_K2_U06,
FWN_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

U3

student(ka) potraﬁ objaśnić konstrukcję
dramaturgiczną ﬁlmu fabularnego.

FWN_K2_U08,
FWN_K2_U09,
FWN_K2_U11

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student(ka) rozpoznaje kulturowe wzory nadawania
sensu poprzez posługiwanie się strategiami
narracyjnymi.

FWN_K2_K02,
FWN_K2_K05

egzamin pisemny / ustny

K2

student(ka) stosuje pogłębioną wiedzę na temat
narracji i dramaturgii w samodzielnych analizach
współczesnych ﬁlmów (i innych form przekazu
audiowizualnego).

FWN_K2_K01,
FWN_K2_K02,
FWN_K2_K05

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie pracy dyplomowej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest opowiadanie (przyczynowość i chronologia zdarzeń).

W1, K1

2.

Zasady trójaktowej kompozycji dzieła ﬁlmowego.

W2, U3

3.

Wczesne kino i fenomen kina atrakcji.

W3, U2

4.

Instancje narracyjne w kinie (narrator, fokalizacja, formy subiektywizacji).

W3, K2

5.

Tryby narracji w tradycji ﬁlmu fabularnego (m.in. narracja: melodramatyczna,
klasyczna, modernistyczna).

W3, U2

6.

Otwarta i zamknięta kompozycja dzieła.

W1, U2, K1

7.

Zwrot postmodernistyczny: niewiarygodność narracyjna, alinearność,
epizodyczność.

U1, U2, K2

8.

Zwrot postfabularny w hollywoodzkich blockbusterach vs. slow cinema.

W3, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przedstawienie dwóch analiz ﬁlmów: pierwsza po 2/3 kursu dotyczy
konstrukcji dramaturgicznej wskazanego ﬁlmu fabularnego (3-4
stron znormatywizowanego maszynopisu); druga, na koniec kursu,
egzamin pisemny / ustny polega na przedstawieniu analizy narracyjnej wskazanego ﬁlmu pod
kątem normatywności vs. uniezwykleń rozwiązań narracyjnych we
wskazanym ﬁlmie (lub w jednym ze wskazanych do wyboru) (5-8
stron znormatywizowanego maszynopisu)
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Filozoﬁa kultury w perspektywie audiowizualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.230.620a399e905b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Świadomość (wiedza), umiejętności i kompetencje w inferencji myślowych i praktycznych konsekwencji
ﬁlozoﬁcznego namysłu nad kulturą - ze szczególnym uwzględnieniem audiowizualnego aspektu współczesnego
świata. Wpływ idei ﬁlozoﬁcznych na kulturę w ujęciu diachronicznym i synchronicznym.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

przedmiot, metodologię, historię oraz współczesność
ﬁlozoﬁi kultury, dzięki czemu wskazuje prymarne
związki między reﬂeksją ﬁlozoﬁczną a sposobami
kształtowania się i rozwoju systemów kulturowych.

FWN_K2_W01

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W2

podstawowe metody badawcze w ﬁlozoﬁi
z perspektywy nauk o kulturze.

FWN_K2_W02,
FWN_K2_W04

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

W3

rozpoznaje zasadnicze procesy kulturowe i społeczne,
osadzając je w szerokim spektrum reﬂeksji
antropologicznej oraz zbiorowej aktywności człowieka.

FWN_K2_W02,
FWN_K2_W03

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U1

posiada umiejętności pogłębionej reﬂeksji, analizy,
myślenia logicznego, konsekwencji wnioskowań,
krytycznej waloryzacji rozumowań, służących kreacji
adekwatnych sądów wobec zjawisk współczesnej
kultury audiowizualnej.

FWN_K2_U03,
FWN_K2_U05

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

U2

porównywać i oceniać korzyści płynące z możliwych
do zastosowania podejść badawczych; formułować
tezy analityczne i interpretacyjne w odniesieniu
do przekazów audiowizualnych, korzystając
z ﬁlozoﬁcznego namysłu nad kulturą i jej dziejami.

FWN_K2_U01,
FWN_K2_U06

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student - wobec ﬁlozoﬁcznego imperatywu
racjonalizacji - akceptuje konieczność stałego,
samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności.

FWN_K2_K01,
FWN_K2_K02

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

K2

krytycznej i kreatywnej waloryzacji zjawisk
w przestrzeni kulturowo-społecznej, a w konsekwencji
do podjęcia adekwatnych wobec nich działań.

FWN_K2_K07,
FWN_K2_K08

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
0.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot, historia i współczesność ﬁlozoﬁi kultury; kultura i jej fenomeny w
perspektywie ontologicznej, epistemologicznej oraz metodologicznej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2.

Filozoﬁa kultury w perspektywie aksjologicznej, antropologicznej (m.in. trans- i
posthumanizm), dziejowej, etycznej; ﬁlozoﬁa techniki.

W1, W3, U2, K2

3.

Kultura a cywilizacja; różnorodność pojęć i diagnoz kryzysu kultury; ﬁlozoﬁa
kultury wobec wyzwań współczesności.

W3, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w konwersatoriach

Semestr 2

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny

Aktywny udział w zajęciach; zdany egzamin przy uzyskanym wyniku
powyżej 50% poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w konwersatoriach jest obowiązkowe

Sylabusy
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Teoria mediów elektronicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka medioznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNmS.230.5cd42d60413de.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z miejscem i znaczeniem mediów elektronicznych w kulturze audiowizualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie zasadnicze problemy kulturowe
związane z funkcjonowaniem mediów elektronicznych.

FWN_K2_W03

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K2_U05

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Student jest gotów do świadomego wykorzystywania
mediów elektronicznych. Podjęcia pracy w instytucjach FWN_K2_K03
medialnych.

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować główne inspiracje
ﬁlozoﬁczne i antropologiczne obecne we współczesnej
myśli medioznawczej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
6.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Brytyjskie studia kulturowe wobec kwestii medioznawczych

W1

2.

Hipermedia.

W1

3.

Problemy konwergencji i remediacji mediów.

U1

4.

Interfejsy mediów i bazy danych.

W1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs kończy się egzaminem w II semestrze.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Złożenie egzaminu końcowego z oceną co najmniej dostateczną
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Krytyka ﬁlmowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka ﬁlmoznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNﬁlS.210.5cd42d5d701d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia z zakresu krytyki ﬁlmowej mają w pierwszym rzędzie poddać analizie techniki, z jakimi współcześnie
mierzy się dziennikarstwo ﬁlmoznawcze oraz rozwijać praktyczne umiejętności związane z pracą
krytycznoﬁlmową.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

dokonania czołowych krytyków ﬁlmowych oraz trafnie
charakteryzuje gatunki krytyczo-ﬁlmowe
i najważniejsze tendencje w pisaniu o ﬁlmie.

FWN_K2_W09

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać zasady pisarstwa krytyczno-ﬁlmowego
we własnych pracach krytycznych.

FWN_K2_U11

esej

U2

samodzielnie dokonać oceny dzieła ﬁlmowego.

FWN_K2_U08

esej

FWN_K2_K08

esej, egzamin pisemny /
ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego samodzielnego i aktywnego uczestniczenia
w życiu naukowym bądź kulturalnym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie prac pisemnych

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia z zakresu krytyki ﬁlmowej mają w pierwszym rzędzie poddać analizie
techniki, z jakimi współcześnie mierzy się dziennikarstwo ﬁlmoznawcze. W trakcie
zajęć zostaną więc rozwinięte umiejętności związane z praktyką
krytycznoﬁlmową. W warsztatach będą ćwiczone najważniejsze gatunki
piśmiennictwa ﬁlmowego: recenzja, notka, esej, wywiad, felieton. Akcent zostanie
położony także na gatunki ukierunkowane na media internetowe: blog,
komentarz, wideoesej. W trakcie zajęć przedstawione zostaną najważniejsze
aspekty korekty, redakcji i adjustacji tekstu pisanego.

W1, U1, U2, K1

2.

Przedstawienie sylwetek i dorobku czołowych krytyków ﬁlmowych w
piśmiennictwie polskim (m. in. K. Mętrak, T. Sobolewski) oraz zagranicznym (np. P. W1, U1, U2, K1
Kael, R. Ebert).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach; aktywny udział w dyskusjach
esej, egzamin pisemny / ustny dotyczących omawianych ﬁlmów, prac krytyczno-ﬁlmowych;
przygotowanie prac pisemnych.
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Literatura współczesna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.230.5cd2d243cc942.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze współczesnymi nurtami i zjawiskami w literaturze polskiej i światowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze zjawiska w najnowszej literaturze
polskiej i światowej. Zna wskazane teksty źródłowe
oraz towarzyszące im konteksty – społeczne,
historyczne i estetyczne.

FWN_K2_W16

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K2_U07

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K2_K02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać związki między dziełami literackimi
i otaczającymi je kontekstami. Wykorzystuje poznaną
terminologię w opisie i interpretacji wybranych
tekstów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy
w zakresie literatury.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematem zajęć są najważniejsze zjawiska w najnowszej literaturze polskiej i
światowej oraz interpretacje czołowych dzieł literackich powiązane z pojęciami
odnoszącymi się do współczesności: np. postkolonializmu, mikrohistorii,
postpamięci, postmodernizmu, feminizmu, posthumanizmu.

W1, U1, K1

2.

Współczesne odsłony gatunków literackich (reportażu, prozy kryminalnej, utopii
literackich i in.) oraz sylwetki czołowych twórców literatury polskiej i światowej, w
tym laureatów literackiej Nagrody Nobla.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach; aktywny udział w dyskusji na temat przeczytanych
lektur.

Semestr 2
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach; aktywny udział w dyskusji na temat
przeczytanych lektur.Egzamin ustny
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Historia i podstawy teorii gier
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka medioznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNmS.210.5cd42d6066082.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podtsawami teorii gier

C2

Zapoznanie studentów z historią gier

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

historię gier i wybrane teksty teoretyczne im
poświęcone

FWN_K2_W08

egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dyskutować na temat teorii gier

FWN_K2_U08,
FWN_K2_U12

egzamin pisemny / ustny

FWN_K2_K06

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
popularyzacji wiedzy o grach i możliwościach ich
wykorzystania w życiu społecznym

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

58

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia gier i towarzyszących im technologii

W1, U1, K1

2.

Historia gier w Polsce

W1, U1, K1

3.

Najważniejsze tendencje w teorii gier

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin, obecność i aktywność

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Podstawy historii ﬁlmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.230.5cd42d590c0cc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami historii kina, najważniejszymi twórcami, zjawiskami
i kontekstami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe zagadnienia z historii kina, umie je
umieszczać w kontekście historii i sztuki XX wieku

FWN_K2_W01,
FWN_K2_W02,
FWN_K2_W06,
FWN_K2_W11

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K2_U01,
FWN_K2_U05,
FWN_K2_U06

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

FWN_K2_K02,
FWN_K2_K05

zaliczenie na ocenę, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poszerzać wiedzę z zakresu historii kina i wiązać
z nowymi zjawiskami w ﬁlmie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania wiedzy z zakresu historii kina

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

45

Przygotowanie prac pisemnych

10

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

23

przygotowanie do egzaminu

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
65

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie studenta z podstawowymi zjawiskami z historii kina

W1, U1, K1

2.

Analiza najważniejszych dzieł, dorobku reżyserów

W1, U1, K1

3.

Przedstawienie kontekstu historycznego i artystycznego dla rozwoju kina

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie wykładu w formie egzaminu po II semestrze - po
wcześniejszym zaliczeniu ćwiczeń z I semestru; pozytywna ocena z
ćwiczeń i egzaminu

wykład

brak zaliczenia

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę Pozytywna ocena z zaliczenia ćwiczeń

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Zaliczenie ćwiczeń, pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Główne tendencje kina dokumentalnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.230.5cd42d592ﬀa8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu historii ﬁlmu dokumentalnego.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu poszukiwania literatury przedmiotu.

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu dostępu do materiałów audiowizulanych.

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu zdolności oceny współczesnych zjawisk w dziedzinie ﬁlmu.

Sylabusy

56 / 134

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zdobywa podstawowaą wiedzę w zakresie
teorii i historii kina dokumentalnego.

FWN_K2_W01,
FWN_K2_W02,
FWN_K2_W03,
FWN_K2_W04,
FWN_K2_W05,
FWN_K2_W06,
FWN_K2_W07,
FWN_K2_W08,
FWN_K2_W09,
FWN_K2_W10,
FWN_K2_W11,
FWN_K2_W12,
FWN_K2_W13,
FWN_K2_W14,
FWN_K2_W15,
FWN_K2_W16

egzamin pisemny / ustny

W2

FWN_K2_W01,
FWN_K2_W02,
FWN_K2_W03,
FWN_K2_W04,
FWN_K2_W05,
FWN_K2_W06,
FWN_K2_W07,
student rozumie znaczenie zdolności kojarzenia faktów
FWN_K2_W08,
historycznych i artystycznych z rozwojem ﬁlmu oraz
FWN_K2_W09,
mediów.
FWN_K2_W10,
FWN_K2_W11,
FWN_K2_W12,
FWN_K2_W13,
FWN_K2_W14,
FWN_K2_W15,
FWN_K2_W16

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student zdobywa umiejętność krytycznej oceny
pojawiających się aktualnie tendencji w kinie
dokumentalnym.

FWN_K2_U01,
FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03,
FWN_K2_U04,
FWN_K2_U05,
FWN_K2_U06,
FWN_K2_U07,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U09,
FWN_K2_U10,
FWN_K2_U11,
FWN_K2_U12,
FWN_K2_U13,
FWN_K2_U14,
FWN_K2_U15

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

K2

K3

student systematycznie uczestniczy w bieżącym życiu
ﬁlmowym, w przeglądach i retrospektywach kina
dokumentalnego, śledzi prasę ﬁlmową i aktualne
piśmiennictwo.

FWN_K2_K01,
FWN_K2_K02,
FWN_K2_K03,
FWN_K2_K04,
FWN_K2_K05,
FWN_K2_K06,
FWN_K2_K07,
FWN_K2_K08

egzamin pisemny / ustny

student jest przygotowany do prezentacji
interesującego go tematu poza grupą zajęciową,

FWN_K2_K01,
FWN_K2_K02,
FWN_K2_K03,
FWN_K2_K04,
FWN_K2_K05,
FWN_K2_K06,
FWN_K2_K07,
FWN_K2_K08

egzamin pisemny / ustny

podjęcia dyskusji, prezentowania i obrony własnego
stanowiska, oceniać ﬁlmy dokumentalne podczas
festiwali ﬁlmowych.

FWN_K2_K01,
FWN_K2_K02,
FWN_K2_K03,
FWN_K2_K04,
FWN_K2_K05,
FWN_K2_K06,
FWN_K2_K07,
FWN_K2_K08

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

9

konsultacje

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
89

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Sylabusy

58 / 134

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

9

konsultacje

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
91

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicje ﬁlmu dokumentalnego, podstawowa terminologia, omówienie literatury
przedmiotu oraz dostępnych źródeł audiowizualnych

W1, W2, U1, K1, K2, K3

2.

Twórczość klasyków dokumentu w czasach kina niemego

W1, W2, U1, K1, K2, K3

3.

Brytyjska szkoła dokumentalna - deﬁnicja dokumentu

W1, W2, U1, K1, K2, K3

4.

Filmy czasów nazizmu, propaganda wojenna niemiecka, rosyjska, amerykańska i
brytyjska - dziedzictwo propagandy

W1, W2, U1, K1, K2, K3

5.

Free cinema, cinéma vérité, direct cinema - prekursorzy i kontynuatorzy

W1, W2, U1, K1, K2, K3

6.

Wybrane zagadnienia współczesnego kina dokumentalnego oraz dokumentu
polskiego i środkowoeuropejskiego

W1, W2, U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, ćwiczenia praktyczne polegające na
ocenie najnowszych dokumentów w kontekście zdobytej wiedzy
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Semestr 2
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność podczas zajęć, obejrzenie ﬁlmów polecanych przed
zajęciami

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość historii oraz historii kina;
obecność w zajęciach jest obowiązkowa;

Sylabusy
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English for Film and New Media Studies B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.230.623af083e05fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

FWN_K2_W02,
FWN_K2_W03,
FWN_K2_W13

zaliczenie na ocenę

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

FWN_K2_W03,
FWN_K2_W12

zaliczenie na ocenę

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

FWN_K2_W02,
FWN_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

FWN_K2_W12,
FWN_K2_W16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

FWN_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U11,
FWN_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

FWN_K2_U01,
streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane FWN_K2_U02,
ze studiowanym kierunkiem
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

Sylabusy

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U10,
FWN_K2_U11,
FWN_K2_U12

zaliczenie na ocenę
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U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U10,
FWN_K2_U11

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U10,
FWN_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

FWN_K2_U03,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U10,
FWN_K2_U11,
FWN_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

FWN_K2_U01,
FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03

zaliczenie na ocenę

przygotować się do procesu rekrutacji

FWN_K2_U01,
FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03,
FWN_K2_U11

zaliczenie na ocenę

U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

FWN_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

FWN_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

FWN_K2_K03,
FWN_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

FWN_K2_K02,
FWN_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Sylabusy
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poznanie terminologii obcojęzycznej

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie eseju

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do egzaminu

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, U1, U4, K2, K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W4, U2, U4, U5, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: a
review, an essay.

W1, W3, W4, U5, U6, U8,
U9, K2, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U3, U5, U7,
U8, K1, K2, K3

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, U11, U6,
U8, K2, K4

Sylabusy
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6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
- Animations
- Adaptations
- Film Awards
- Famous Directors/Auteurs
- Film Music
- Horrors ﬁlms and slashers
- TV Shows
- Superheroes
- Comedies
- Films that Changed Cinema

W1, W2, W4, U1, U10,
U2, K3

7.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W3, U10, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność

Sylabusy
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komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Film and New Media Studies C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.230.623af083ec14d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

FWN_K2_W02,
FWN_K2_W03,
FWN_K2_W13

zaliczenie na ocenę

W2

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

FWN_K2_W03,
FWN_K2_W12

zaliczenie na ocenę

W3

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

FWN_K2_W02,
FWN_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

FWN_K2_W12,
FWN_K2_W16

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

FWN_K2_U02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U11,
FWN_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

FWN_K2_U01,
FWN_K2_U02,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U10,
FWN_K2_U11,
FWN_K2_U12

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U10,
FWN_K2_U11

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U10,
FWN_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

FWN_K2_U03,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U10,
FWN_K2_U11,
FWN_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

FWN_K2_U01,
FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03

zaliczenie na ocenę

przygotować się do procesu rekrutacji

FWN_K2_U01,
FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03,
FWN_K2_U11

zaliczenie na ocenę

U11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

FWN_K2_K03

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

FWN_K2_K05

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

FWN_K2_K01,
FWN_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

FWN_K2_K03,
FWN_K2_K06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

FWN_K2_K02,
FWN_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

10

Sylabusy
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przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie eseju

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do egzaminu

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, U1, U4, K2, K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W4, U2, U4, U5, K2,
K4

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: a
review, an essay

W1, W2, W4, U3, U4, U5,
U6, U8, U9, K2, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U3, U5, U7,
U8, K1, K2, K4
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5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W2, W3, U11, U6,
U8, K2, K5

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:
- Animations
- Adaptations
- Film Awards
- Women Behind the Cameras
- Famous Directors/Auteurs
- Film music
- Horror ﬁlms and slashers
- LGBTAI+ cinema
- TV series
- Internet discourse
- Comedies
- Documentaries
- Films that Changed Cinema
- Video games

W1, W2, W4, U1, U10,
U2, K4

7.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

W3, U10, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do
uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może
bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania. Egzamin: Składa się
z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i
ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy
zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie
wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie ﬁlmoznawcze/medioznawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.2E0.620a405d97aﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
20.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do podjęcia określonych zadań badawczych (pod kierunkiem
opiekuna naukowego) w zakresie kultury audiowizualnej. Etapem ﬁnalnym jest wykonanie pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie metodologiczne uwarunkowania
badań nad kulturą audiowizualną w kontekście
kanonów metodologicznych nauk humanistycznych

FWN_K2_W01,
FWN_K2_W02,
FWN_K2_W04

zaliczenie na ocenę,
projekt, brak zaliczenia

W2

Student zna i rozumie wybrane zjawiska kultury
audiowizualnej

FWN_K2_W08,
FWN_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
projekt, brak zaliczenia

FWN_K2_U01,
FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03,
FWN_K2_U05,
FWN_K2_U06,
FWN_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przeprowadzić analizę oraz
interpretację przekazów audiowizualnych w ich
złożonych kontekstach kulturowych, społecznych
i ﬁlozoﬁcznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do prawidłowego określania
priorytetów w procesie badawczym

FWN_K2_K01,
FWN_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
projekt, brak zaliczenia

K2

Student jest gotów do systematycznego
uczestniczenia w życiu kulturalnym swojego miasta,
regionu oraz kraju

FWN_K2_K08

zaliczenie na ocenę,
projekt, brak zaliczenia

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

rozwiązywanie zadań

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przeprowadzenie badań empirycznych

30

przygotowanie referatu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

80

rozwiązywanie zadań problemowych

30

analiza źródeł historycznych

30

pozyskanie danych

30

przeprowadzenie badań literaturowych

45

przygotowanie referatu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

150

analiza problemu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

poprawa projektu

15

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Sylabusy
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analiza wymagań

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
20.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza, interpretacja wybranych zjawisk kultury audiowizualnej

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt pracy dyplomowej

Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie pracy dyplomowej

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie pracy dyplomowej
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Teoria ﬁlmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka ﬁlmoznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNﬁlS.260.5cd42d5dd7187.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentek (i/lub studentów) z problematyką podejmowaną w teorii ﬁlmu od lat 60. XX wieku po drugą
dekadę XXI wieku.

C2

Kształtowanie umiejętności posługiwania się teoretyczną aparaturą pojęciową.

C3

Rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia w ramach humanistyki.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

FWN_K2_W01,
student(ka) zna główne nurty teoretyczne
FWN_K2_W02,
w humanistyce drugiej połowy XX wieku i początku XXI
FWN_K2_W04,
wieku.
FWN_K2_W05

W2

student(ka) zna aparaturę pojęciową z teorii ﬁlmu.

FWN_K2_W02,
FWN_K2_W04,
FWN_K2_W07

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W3

student(ka) zna koncepcje podstawowych teoretyków
ﬁlmu.

FWN_K2_W07,
FWN_K2_W10

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

student(ka) umie przeprowadzić analizę dyskursu
teoretycznego na temat ﬁlmu/kina.

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U05,
FWN_K2_U07

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

student(ka) rozpoznaje i klasyﬁkuje różne typy
dyskursu teoretycznego.

FWN_K2_U03,
FWN_K2_U05,
FWN_K2_U06,
FWN_K2_U07,
FWN_K2_U08

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

student(ka) potraﬁ zastosować aparaturę pojęciową
teorii ﬁlmu do analizy współczesnej audiowizualności.

FWN_K2_U07,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U09,
FWN_K2_U11,
FWN_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student(ka) rozpoznaje różne typy dyskursu
(teoretycznego) i ich podstawy metodologiczne.

FWN_K2_K02,
FWN_K2_K04,
FWN_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K2

student(ka) umie przeprowadzić analizę
wypowiedzi/tekstów teoretycznych oraz je
zinterpretować w kontekście tradycji współczesnej
humanistyki.

FWN_K2_K01,
FWN_K2_K02,
FWN_K2_K05

zaliczenie na ocenę,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do zajęć

10

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie referatu

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe problemy tzw. esencjalistycznej teorii ﬁlmu

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2.

Zagadnienia języka, znaku i tekstu w semiotycznej teorii ﬁlmu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Poststrukturalna teoria ﬁlmu i jej antypozytywistyczne nastawienie

W1, W2, U2, U3, K1, K2

4.

Psychoanalityczny model odbioru ﬁlmu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Sylabusy
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5.

Film i jego analiza z perspektywy feministycznej

W1, W2, W3, U1, U3, K1

6.

Kino w świetle krytyki ideologicznej

W2, U1, U2, U3, K1, K2

7.

Problem widza w ujęciu teorii pragmatycznej

W1, W2, U1, U3, K1

8.

Poznanie obliczeniowe i ucieleśnione w tradycji kognitywnej teorii ﬁlmu

W2, U2, U3, K1, K2

9.

Fragmentaryczne teoretyzowanie audiowizualności

W2, W3, U2, U3, K1, K2

10.

Czy możliwa jest ﬁlozoﬁa kina?

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

11.

Aspekty metodologiczne badań nad ﬁlmem

W2, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, kazus,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja opracowania zagadnień z zakresu metodyki
badań, historii pojęć w naukach humanistycznych i
aplikacji koncepcji teoretycznych do analizy ﬁlmu.

Semestr 3
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

realizacja tematu związanego z odbiorem ﬁlmu; zdanie
projekt, egzamin pisemny / ustny egzaminu pisemnego/ustnego z zakresu problematyki ujętej
w sylabusie i omawianej poruszanej na zajęciach
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Ludologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka medioznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNmS.220.5cd42d60d5c70.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie z narzędziami ludologii

C2

Celem zajęć jest prezentacja relacji ludologii i video game studies

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie najważniejsze pojęcia i teksty
z zakresu ludologii

FWN_K2_W08

egzamin pisemny / ustny
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W2

absolwent zna i rozumie literaturę z zakresu game
studies oraz potraﬁ wykorzystać jej propozycje
teoretyczne w praktyce

FWN_K2_W12

egzamin pisemny / ustny

FWN_K2_U02

egzamin pisemny / ustny

FWN_K2_K06

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ napisać esej z zakresu ludologii

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do popularyzacji wiedzy o grach

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

28

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Genologia gier video: gatunki, poetyka i retoryka gier;

W1, W2, U1, K1

2.

Post-narratologia i post-ludologia. Nowe nurty w badaniu gier: retoryka
proceduralna i jej krytyka;

W1, W2, U1, K1

3.

Art games, indie games, serious games;

W1, W2, U1, K1

4.

Sproblematyzowanie przestrzeni w grze;

W1, W2, U1, K1

5.

Gry wideo a ekspresja artystyczna;

W1, W2, U1, K1

6.

Gry wideo a kultura partycypacji

W1, W2, U1, K1

7.

Społeczne i kulturowe znaczenie gier

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin, obecność, aktywność

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Główne kierunki awangardy ﬁlmowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.220.5cd42d59c4f00.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Prezentacja najważniejszych zjawisk kina awangardowego.

C2

Prezentacja strategii przydatnych podczas interpretacji ﬁlmów eksperymentalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent zna historię ﬁlmu awangardowego

FWN_K2_W09

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

absolwent potraﬁ analizować i interpretować ﬁlmy
awangardowe

FWN_K2_U09

projekt

U2

zaprojektować przegląd ﬁlmu awangardowego

FWN_K2_U09

projekt

FWN_K2_K08

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
absolwent jest gotów do uczestnictwa w wydarzeniach
poświęconych ﬁlmowi awangardowemu

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Film i Wielka Awangarda

W1, U1, U2, K1

2.

Awangarda w kinie amerykańskim

W1, U1, U2, K1

3.

Współczesne tendencje awangardy ﬁlmowej

W1, U1, U2, K1

4.

Film eseistyczny

W1, U1, U2, K1

5.

Eksperymentalne kino dokumentalne

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie projektu, obecność, aktywność
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Kierunki ﬁlmu współczesnego 2F
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka ﬁlmoznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNﬁlS.240.62345fcb1033d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z kinem od 2010 roku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie wagę kulturowych kontekstów
w analizie i interpretacji kina najnowszego.

FWN_K2_W01,
FWN_K2_W02,
FWN_K2_W03

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
FWN_K2_U01,
FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03,
FWN_K2_U04

egzamin ustny

FWN_K2_K01,
Student jest gotów do samodzielnego poznawania kina
FWN_K2_K02,
najnowszego.
FWN_K2_K03

egzamin ustny

Student potraﬁ wskazać wybrane tendencje kina
najnowszego.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

uczestnictwo w egzaminie

10

przygotowanie do egzaminu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kino powstałe od roku 2010.

W1, U1, K1

2.

Zjawiska w kinematograﬁach europejskich i azjatyckich ostatniego dziesięciolecia.

W1, U1

3.

Slow cinema a ﬁlmowy blockbuster - odrębne ściżki współczesnego kina.

W1, U1

4.

Kino na tle zjawsk nie-ﬁlmu.

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny, zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność, realizacja projektów cząstkowych,
egzamin końcowy
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Projektowanie gier wideo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka medioznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNmS.240.5cd42d614587d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zasadami projektowania gier

C2

Stworzenie prototypu gry wideo

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie zasady projektowania gier
wideo

FWN_K2_W14

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
absolwent potraﬁ Game design document oraz
uczestniczy w przygpotowaniu działającego prototypu
gry

U1

FWN_K2_U15

projekt

FWN_K2_K06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
absolwent jest gotów do uczestnictwa w tworzeniu
projektów opertych na serious games

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka wybranych gatunków gier

W1, U1, K1

2.

Tworzenie poziomów gier

W1, U1, K1

3.

Kreowanie postaci

W1, U1, K1

4.

Elementy graﬁki i animacji komputerowej

W1, U1, K1

5.

Tworzenie ścieżki dźwiękowej

W1, U1, K1

6.

Tworzenie interfejsów

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie projektu, obecność i aktywność

89 / 134

Antropologia audiowizualności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.240.5cd42d5a4dbe9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

1. Zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z antropologii kultury wizualnej oraz z szeroko pojmowanej sfery
audiowizualności.

C2

2. Poznanie wybranych teorii kulturowych i antropologicznych oraz koncepcji badawczych związanych
z tworzeniem i użytkowaniem kultury audiowizualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe zagadnienia związane
z kulturą wizualną i antropologiczną reﬂeksją na jej
temat. Rozumie podstawowe koncepcje antropologii
audiowizualności i rozpoznaje opisywane w nich
zjawiska.

FWN_K2_W02,
FWN_K2_W03,
FWN_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

stworzyć warsztat badawczy z poznanych pojęć
i koncepcji antropologicznych
FWN_K2_U06,
i teoretycznokulturowych, a następnie zastosować go
do analizy i interpretacji zjawisk audiowizualnych w ich FWN_K2_U08
złożonych kontekstach antropologicznych
i kulturowych.

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do rozwijania swojego warsztatu
badawczego oraz wzbogacania go o nowe, wciąż
uaktualniane perspektywy, wynikające z rozwoju
kultury audiowizualnej oraz zachodzących w niej
przemian.

FWN_K2_K01,
FWN_K2_K04

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

15

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poznanie podstawowych deﬁnicji i koncepcji teoretycznych z zakresu antropologii
audiowizualności.

W1

2.

Analiza i interpretacja z perspektywy antropologicznej wybranych zagadnień
kultury audiowizualnej: kina, fotograﬁi, nowych mediów.

U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, prezentacja własnych przykładów w
odniesieniu do omawianych tekstów i koncepcji.
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New Media Art 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.240.5cd42d5a71747.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie studentów z twórczością klasyków sztuki mediów.

C2

Celem jest zapoznanie studentów z problematyką relacji sztuki i technologii

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie najważniejsze zjawiska
związane ze sztuką mediów

FWN_K2_W16

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
absolwent potraﬁ stworzyć wypowiedz na zadany
temat w formie krótkiej pracy wideo

U1

FWN_K2_U10

projekt

FWN_K2_K08

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
absolwent jest gotów do uczestnictwa w życiu
kulturalnym i i propagowania sztuki mediów

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wczesna sztuka wideo

W1, U1, K1

2.

Video performance

W1, U1, K1

3.

Instalacje medialne

W1, U1, K1

4.

Wczesna sztuka interaktywna

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie projektu, obecność, aktywność
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kurs z historii kina polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.240.5cd42d5a933ae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z dziejami kina polskiego.

C2

Zapoznanie studentów z wybranymi opracowaniami poświęconymi historii kina polskiego, zwłaszcza
najnowszymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

historię kina polskiego; rozumie logikę procesu
historycznoﬁlmowego, w ramach którego zaistniały
przedstawiane zjawiska.

FWN_K2_W07,
FWN_K2_W09,
FWN_K2_W10,
FWN_K2_W11

esej

W2

ﬁlmy kina polskiego; zna analizowane nurty i trendy
z historii kinematograﬁi oraz zjawiska z zakresu
kultury ﬁlmowej.

FWN_K2_W07,
FWN_K2_W10,
FWN_K2_W11

esej

W3

wzajemne związki między kinem polskim a całością
kultury oraz umieszcza analizowane zjawiska
we właściwych im kontekstach.

FWN_K2_W06,
FWN_K2_W09,
FWN_K2_W11

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować, interpretować i oceniać polskie ﬁlmy oraz
zjawiska z zakresu kultury ﬁlmowej.

FWN_K2_U04,
FWN_K2_U06,
FWN_K2_U08

esej

U2

formułować i wyrażać własne sądy na temat polskich
ﬁlmów.

FWN_K2_U06,
FWN_K2_U08

esej

U3

usytuować wybraną twórczość reżysera lub gatunek
w określonym nurcie ﬁlmowym oraz poetykach
autorskich.

FWN_K2_U05,
FWN_K2_U06

esej

U4

przygotowywać rozprawy pisemne oraz wypowiedzi
ustne związane z historią ﬁlmu polskiego.

FWN_K2_U06,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U11,
FWN_K2_U12

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student identyﬁkuje się z historią najnowszą swojego
kraju i czuje się jej kontynuatorem.

FWN_K2_K01,
FWN_K2_K02,
FWN_K2_K05

esej

K2

systematycznego uczestnictwa w bieżącym życiu
ﬁlmowym, w przeglądach i retrospektywach polskiej
kinematograﬁi, śledzenia prasy ﬁlmowej i aktualnego
piśmiennictwa.

FWN_K2_K02,
FWN_K2_K08

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Trauma i reparacja w kinie Andrzeja Wajdy

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

2.

Estetyka ekscesu jako strategia politycznego oporu w kinie polskim okresu PRL

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

3.

Strategie afektywne w najnowszym kinie polskim

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 60%
punktów, co jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej oceny
dostatecznej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest aktywne
uczestnictwo w zajęciach.
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Historia ﬁlmu animowanego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.240.5cd42d5ab67d4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z techniką animacji i tradycją ﬁlmu animowanego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student(ka) posiada wiedzę w zakresie historii ﬁlmu
animowanego, rodzajów i technik animacji.

FWN_K2_W01,
FWN_K2_W03,
FWN_K2_W05,
FWN_K2_W06

esej, egzamin pisemny /
ustny
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W2

Student(ka) rozumie znaczenie zdolności kojarzenia
faktów historycznych i artystycznych z rozwojem ﬁlmu
oraz mediów.

FWN_K2_W09,
FWN_K2_W11,
FWN_K2_W16

esej, egzamin pisemny /
ustny

W3

Student(ka) posiada warsztat krytyczny, oraz wiedzę
do analizy i omówienia warstw ﬁlmu animowanego.

FWN_K2_W04,
FWN_K2_W05,
FWN_K2_W11

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student(ka) potraﬁ umiejscowić ﬁlm w kontekście
historii technik i estetyk animacji.

FWN_K2_U06,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U14

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2

Student(ka) potraﬁ krytycznie oceniać tendencje
i zjawiska we współczesnej animacji krótkometrażowej
i komercyjnej pełnometrażowej.

FWN_K2_U06,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U11

esej, egzamin pisemny /
ustny

U3

Student(ka) potraﬁ krytycznie odnieść się do treści,
estetyki i innych aspektów ﬁlmu animowanego
w recenzji, potraﬁ uargumentować swoje stanowisko
w dyskusji.

FWN_K2_U04,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U09

esej, egzamin pisemny /
ustny

Student(ka) zyskuje świadomość ważności aktywnego
uczestnictwa w imprezach kulturalnych (festiwale
FWN_K2_K01,
ﬁlmu animowanego [OFAFA, Etiuda&Anima, Animator], FWN_K2_K07,
działania artystyczne, przeglądy), które kształtują
FWN_K2_K08
gusty odbiorców.

esej, egzamin pisemny /
ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie eseju

5

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Początki animacji, comic strip, wczesne ﬁlmy rysunkowe (Winsor McCay, Émile
Cohl), pierwsi bohaterowie, techniczne podstawy animacji, krótka charakterystyka
technik animacji.

W1, W2, U1, U3, K1

2.

Film abstrakcyjny – niefabularne zabawy kształtem, kolorem, dźwiękiem, techniki
non-camerowe. Od Lena Lye’a do Antoniszczaka.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

3.

Złota era animacji w Hollywood, Walt Disney, Chuck Jones, Tex Avery, kreskówki
telewizyjne (Hanna Barbera) i zmiana warunków recepcji. Eisenstein i
problematyka reprezentacji rzeczywistości.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4.

Kolaż i animacja, ﬁlmy wycinankowe (Stan Vanderbeek, Terry Gilliam, Laurie Hill
–cut-out zdigitalizowany).

W1, W2, U1, U2, U3

5.

Animacja poklatkowa, efekty specjalne w ﬁlmie aktorskim (Ray Harryhausen);
piksilacja (Norman McLaren) i claymation (Will Vinton, Bruce Bickford, Nick Park,
Adam Elliot). Poklatkowe ﬁlmy pełnometrażowe.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

6.

Polska szkoła animacji (Walerian Borowczyk, Jan Lenica, Stefan Schabenbeck,
Daniel Szczechura, Ryszard Czekała, Mirosław Kijowicz) i tradycja plakatu,
estetyka, wymiar symboliczny a polityczny, krytyka i parodia Szkoły (Piotr
Dumała, Jerzy Kucia).

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Specjalizacje szkół „narodowych” i ich spadkobierców: Czechosłowacja (Karel
Zeman, Jiří Trnka, Jan Švankmajer, Jiří Barta), Związek Radziecki (Fiodor Chitruk,
Jurij Norsztein, Aleksandr Petrov), Wielka Brytania (Barry Purves, Joanna Quinn,
Paul Bush), Włochy (Bruno Bozzetto, Osvaldo Cavandoli), Estonia (Elbert Tuganov,
Priit Pärn, Ülo Pikkov), Japonia (Kihachirō Kawamoto, Osamu Tezuka, Kōji
Yamamura) – cykl przewidziany na trzy dwugodzinne segmenty.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

8.

Anime – animowana manga, warunki produkcji i recepcji, konwencja (ﬁlmy
kinowe, serie OAV), estetyka. Studio Ghibli, Mamoru Oshii, Katsuhiro Ōtomo,
Satoshi Kon, Hideaki Anno.

W1, W2, U1, U2

9.

Krytyka; jak oceniać ﬁlm animowany – kodowanie znaczenia; terminologia.
Recenzja animowanego ﬁlmu pełnometrażowego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

10.

Amerykańscy niezależni: Bill Plympton, Don Hertzfeldt, Emily Hubley, Suzan Pitt,
Ralph Bakshi.

W1, W2, W3, U1, U2

11.

Animowany dokument; konstrukcja realizmu, Walc z Baszirem Ariego Folmana i
problematyka animowanych autobiograﬁi.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

12.

Algorytmizacja animacji. Pierwsze ﬁlmy ery cyfrowej, Pixar i Dreamworks,
współczesny ﬁlm animowany.

W1, W2, U1, U2, U3

13.

Zacieranie granicy pomiędzy ﬁlmem aktorskim a animacją; sekwencje animowane
w ﬁlmach fabularnych, CGI a pełnometrażowe animacje.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Założenie egzaminu i zaliczenie go na co najmniej ocenę
dostateczną.
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Przemiany współczesnej telewizji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.240.5cd42d5ad8553.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania medium telewizyjnego - przede wszystkim
przemian, które zachodzą we współczesnej telewizji z uwagi na jej multiplatformowość i konwergencje rynków
medialnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

103 / 134

W1

terminologię związaną z rozwojem medium
telewizyjnego i jego konwergencjami z innymi
systemami medialnymi. Są mu znane pojęcia z innego
obszaru reﬂeksji humanistycznej (np. literatury
i ﬁlmu), które rownież określają krajobraz przemian
w obszarze telewizji.

FWN_K2_W02,
FWN_K2_W13

projekt, raport

W2

rozmaite metodologie o charakterze
transdyscyplinarnym wykorzystywane w opisie
i analizie zjawisk związanych ze współczesną telewizją.
FWN_K2_W01
Są mu znane teoretyczno-metodologiczne narzędzia
opisujące rozwój i przemiany rynku oraz medium
telewizyjnego.

projekt, raport

W3

zasady przemian współczesnych produkcji
telewizyjnych w ujęciu technologicznym zmieniających się form produkcji, dystrybucji i odbioru
(z uwzględnieniem urządzeń i aplikacji mobilnych,
procesów cyfryzacji, trybów connected viewingu).

projekt

FWN_K2_W03,
FWN_K2_W05

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przeprowadzić pogłębioną analizę systemu
telewizyjnego (uwarunkowań rynkowych, polityki stacji
telewizyjnych) oraz produkcji telewizyjnych
we wskazanych kontekstach medialnych, społecznych,
FWN_K2_U06,
ﬁlozoﬁcznych i kulturowych. W swojej analizie potraﬁ
FWN_K2_U07
wskazać na szczegółowe tendencje w obszarze
telewizji oraz zinterpretować motywy i przekazy
ideologiczne zawarte w programach telewizyjnych (w
tym w tzw. serialach jakościowych).

projekt, raport

U2

przedstawić swoje samodzielne badania i pogłębione
wnioski przy pomocy różnych technik
komunikacyjnych z użyciem prostych narzędzi
i platform cyfrowych (Youtube, platforma blogowa).

FWN_K2_U10,
FWN_K2_U12

projekt

U3

opracować i poddać krytycznej reﬂeksji koncepcje
i teorie związane ze studiami nad telewizją, a także
dokonać ich aplikacji w procesie krytycznej analizy
programów i przekazów (w tym tych pochodzących
z otoczenia sieciowego telewizji i z obszaru istniejącej
krytyki telewizyjnej) związanych z telewizją.

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U09

raport

FWN_K2_K02,
FWN_K2_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pogłębiania wiedzy na wskazany temat, wyszukiwania
informacji w literaturze przedmiotu i prasie, a także
prezentacji swoich spostrzeżeń w czasie
wystąpienia/dyskusji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie raportu

20

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W czasie zajęć zostanie zrealizowany blok tematyczny związany z
przekształcaniem się medium telewizyjnego w związku z rozwojem nowych
technologii, dróg promocji i dystrybucji oraz postępującej konwergencji wielkich
ﬁrm medialnych (Disnay, Comcast, etc.). Tematyka ta obejmuje kontekst
historyczny, społeczny, polityczny i kulturowy zachodzących przemian
technologicznych, podstawową genealogię programów telewizyjnych oraz
strategii i technik ich odbioru, modele opisu współczesnej telewizji (np.
phenomenal television), miejsce telewizyjnych praktyk kulturowych w szerszym
krajobrazie medialnym.

W1, W3

2.

Zajęcia poszerzają wiedzę z zakresu wielokontekstowej analizy i interpretacji
produkcji telewizyjnych i ich uwarunkowań społeczno-kulturowych. W czasie zajęć
zostają przedstawione współczesne ujęcia badań nad telewizją oraz teorie i
koncepcje ﬁlozoﬁczne i kulturoznawcze, które umożliwiają interpretację produkcji
telewizyjnych.

W2, U1

3.

W czasie zajęć zostaje przedstawiona problematyka związana z możliwościami
upowszechniania i dystrybucji analizy przekazów telewizyjnych. Omówione zostają
możliwości w zakresie wykorzystania platform cyfrowych, dzielenia się wiedzą w
ramach kultur fanowskich oraz inne alternatywne obiegi wiedzy na temat
telewizji. Blok tematyczny obejmuje wiedzę na temat tworzonej krytyki
U2, U3, K1
telewizyjnej, form krytycznego podejścia do prezentowanych ujęć
metodologicznych, sposoby polemiki z istniejącymi opiniami i twórczego podejścia
do możliwości, jakie dają w zakresie dyskusji nad telewizją współczesne narzędzia
cyfrowe.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 51% punktów z projektu i raportu
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Warsztaty scenariuszowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.240.5cd42d5b09c84.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw scenopisarstwa oraz niezbędnej dla scenarzysty wiedzy
z zakresu realizacji obrazu ﬁlmowego, reżyserii, montażu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

– student zna podstawowe pojęcia związane
z realizacją obrazu ﬁlmowego

FWN_K2_W13

zaliczenie na ocenę
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W2

– zna podstawowe zasady montażu ﬁlmowego

FWN_K2_W13

zaliczenie na ocenę

W3

– zna podstawowe zasady scenopisarstwa

FWN_K2_W13

zaliczenie na ocenę

FWN_K2_U14

zaliczenie na ocenę

– student potraﬁ pracować indywidualnie i w zespole. –
dzięki nabytej wiedzy i praktyce, a także
FWN_K2_K02,
wykształconemu zmysłowi estetycznemu, student
FWN_K2_K03,
staje się świadomym odbiorcą przekazów
FWN_K2_K07
audiowizualnych, potraﬁąc dokonywać ich
merytorycznej oceny pod względem warsztatowym
i intelektualnym.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

-potraﬁ dokonać samodzielnej analizy warsztatowej
ﬁlmu/sceny z rozróżnieniem na gatunki - fab/dok. potraﬁ samodzielnie stworzyć scenariusz ﬁlmu fab. I
dok. - jest przygotowany do samodzielnej realizacji
etiudy fabularnej/dokumentalnej - jest przygotowany
do samodzielnej analizy warsztatowej scenariusza
ﬁlmu fab.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie dokumentacji

10

przygotowanie projektu

30

poprawa projektu

10

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

– Podstawowe zagadnienia związane z realizacją obrazu ﬁlmowego (światło,
kompozycja kadru, praca kamery, inscenizacja).

W1, U1, K1

2.

– Podstawowe zasady montażu ﬁlmowego.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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– Podstawowe zagadnienia związane z realizacją obrazu ﬁlmowego (światło,
kompozycja kadru, praca kamery, inscenizacja) ilustracja dźwiękowa w ﬁlmie - w
zakresie niezbędnym w warsztacie scenarzysty.
– Podstawy scenopisarstwa (konstrukcja scenariusza ﬁlmu fabularnego,
ekspozycja, punkty zwrotne, bohater ﬁlmowy, dialog, mikrofunkcjonowanie
opowiadania scenariuszowego, podstawowe błędy, forma scenariusza ﬁlmowego).

3.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia są przygotowywane przez studentów scenariusze
etiud lub szkice ﬁlmów fabularnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnik kursu powinien posiadać w stopniu, przynajmniej podstawowym, wiedzę z zakresu historii i estetyki ﬁlmu,
literatury polskiej i powszechnej, historii sztuki i muzyki.

Sylabusy
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Warsztaty ﬁlmowe i telewizyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.2C0.5cd42d5b2bf25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu realizacji obrazu ﬁlmowego, reżyserii, montażu ﬁlmu fabularnego
i dokumentu telewizyjnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

– student zna podstawowe pojęcia związane
z realizacją obrazu ﬁlmowego - zna podstawy
dramaturgii ﬁlmowej

FWN_K2_W11,
FWN_K2_W13

zaliczenie na ocenę

W2

– zna podstawowe zasady montażu ﬁlmowego

FWN_K2_W11,
FWN_K2_W13

zaliczenie na ocenę

W3

- zna podstawy dramaturgii ﬁlmowej

FWN_K2_W11,
FWN_K2_W13

zaliczenie na ocenę

FWN_K2_U14

zaliczenie na ocenę

– student potraﬁ pracować indywidualnie i w zespole. –
dzięki nabytej wiedzy i praktyce, a także
wykształconemu zmysłowi estetycznemu, student
FWN_K2_K02,
staje się świadomym odbiorcą przekazów
FWN_K2_K03
audiowizualnych, potraﬁąc dokonywać ich
merytorycznej oceny pod względem warsztatowym
i intelektualnym.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

-potraﬁ dokonać samodzielnej analizy warsztatowej
ﬁlmu/sceny z rozróżnieniem na gatunki - fab/dok. potraﬁ samodzielnie stworzyć scenariusz ﬁlmu fab. I
dok. - jest przygotowany do samodzielnej realizacji
etiudy fabularnej/dokumentalnej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie dokumentacji

10

przygotowanie projektu

20

konsultacje

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

30

przygotowanie dokumentacji

5

przygotowanie projektu

30

poprawa projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
– Podstawowe zagadnienia związane z realizacją obrazu ﬁlmowego (światło,
kompozycja kadru, praca kamery, inscenizacja).

1.

W1, U1, K1
– Warsztat dokumentalisty (dokumentacja, zdjęcia, montaż, forma).
– funkcja dźwięku w strukturze ﬁlmu.

2.

– Podstawowe zasady montażu ﬁlmowego.

W1, W2, U1, K1

3.

– Warsztat dokumentalisty (dokumentacja, zdjęcia, montaż, forma).
– funkcja dźwięku w strukturze ﬁlmu.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawą zaliczenia są przygotowywane przez studentów samodzielnie
zrealizowane etiudy ﬁlmowe(fabularne lub dokumentalne)

ćwiczenia

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą zaliczenia są przygotowywane przez studentów projekty ﬁlmów
zaliczenie na ocenę dokumentalnych, scenariusze etiud lub szkice ﬁlmów fabularnych oraz
samodzielnie zrealizowane ćwiczenia oraz etiudy ﬁlmowe.
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Performatyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka medioznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNmS.280.5cd42d61a599e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z interdyscyplinarnym charakterem performatyki i możliwymi zastosowaniami
badawczymi w obszarze medioznawstwa kulturoznawczego ze szczególnym uwzględnieniem sztuki nowych
mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe koncepcje i źródła
leżące u podstaw współczesnej performatyki (tradycja
lingwistyczna, ﬁlozoﬁczna, antropologii kultury,
teatrologii).

FWN_K2_W01

egzamin pisemny / ustny

W2

Student zna i rozumie znaczenie tzw. zwrotu
performatywnego w naukach humanistycznych.

FWN_K2_W02

egzamin pisemny / ustny

FWN_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

FWN_K2_K03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyodrębnić oraz zdeﬁniować
i zinterpretować performatywne aspekty praktyk
medialnych w obszarze mediów tradycyjnych oraz
mediów cyfrowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracować zespołowo nad
projektami związanymi z zastosowaniem performatyki

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie dokumentacji

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Performans kulturowy - liminalność - subwersywność.

W1

2.

Performatywny wymiar widowisk.

W1

3.

Sztuka performansu

W2, K1

4.

Nażywość (liveness). Cielesny wymiar peformansu.

U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny Złożenie egzaminu końcowego z oceną co najmniej dostateczną.
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Teoria i historia gatunków ﬁlmowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka ﬁlmoznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNﬁlS.280.5cd42d5ea864d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie rozszerzonej wiedzy dotyczącej różnych teoretycznych koncepcji gatunku ﬁlmowego (czym są gatunki,
jak powstają, jak ewoluują itp.).

C2

Prześledzenie historii wybranych gatunków (melodramatu, westernu, komedii, musicalu, horroru, science ﬁction,
ﬁlmu gangsterskiego, ﬁlmu wojennego etc.).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student(ka) posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą
teorii i historii gatunków ﬁlmowych.

FWN_K2_W02,
FWN_K2_W03,
FWN_K2_W05,
FWN_K2_W07

esej, prezentacja

W2

student(ka) rozumie złożoność kultury audiowizualnej
i potraﬁ identyﬁkować konteksty metodologiczne
różnych perspektyw typologii gatunkowych.

FWN_K2_W02,
FWN_K2_W03,
FWN_K2_W04,
FWN_K2_W11,
FWN_K2_W13

esej, prezentacja

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student(ka) potraﬁ scharakteryzować najważniejsze
teorie gatunku ﬁlmowego.

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U04,
FWN_K2_U05,
FWN_K2_U06,
FWN_K2_U07

U2

student(ka) potraﬁ wyodrębnić i scharakteryzować
wybrane gatunki, a także wskazać na najważniejsze
fazy ich ewolucji.

FWN_K2_U05,
FWN_K2_U07,
FWN_K2_U09,
FWN_K2_U11

esej, prezentacja

student(ka) potraﬁ kojarzyć wiedzę teoretycznoﬁlmową i historyczno-ﬁlmową.

FWN_K2_U01,
FWN_K2_U02,
FWN_K2_U05,
FWN_K2_U06,
FWN_K2_U07,
FWN_K2_U08

esej, prezentacja

K1

studentka jest gotowa (Student jest gotów)
do samodzielnego rozwiązywania problemów
poznawczo-badawczych z zakresu kategoryzowania
przekazów ﬁlmowych.

FWN_K2_K02,
FWN_K2_K03,
FWN_K2_K05,
FWN_K2_K08

esej, prezentacja

K2

studentka jest gotowa (Student jest gotów)
do merytorycznie kompetentnej prezentacji wiedzy
na temat form, rodzajów i gatunków ﬁlmowych
w przekroju historycznym.

FWN_K2_K03,
FWN_K2_K04,
FWN_K2_K05

esej, prezentacja

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie eseju

10

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kino autorów i kino gatunków.

W1, W2, U3

2.

Wczesne koncepcje gatunków ﬁlmowych.

W1, W2, U2, K2

3.

Stanowiska aprioryczne i aposterioryczne w odniesieniu do kategorii gatunku
ﬁlmowego.

W1, U1, U3, K1

4.

Współczesne koncepcje gatunków ﬁlmowych.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Charakterystyka wybranych gatunków ﬁlmowych.

W1, W2, U2, U3, K1

6.

Case studies: analizy ﬁlmów lub ich fragmentów, reprezentujących kino gatunków. W1, W2, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie egzaminu i otrzymanie oceny co najmniej dostatecznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii ﬁlmu powszechnego.

Sylabusy
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Kultura konwergencji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka medioznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNmS.280.5cd42d61ca693.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z formami narracyjnymi we współczesnej kulturze audiowizualnej, opartej na przepływie
treści między mediami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

formy kultury audiowizualnej oparte na przepływie
treści między platformami medialnymi

FWN_K2_W03,
FWN_K2_W16

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
FWN_K2_U04,
FWN_K2_U06,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U12

prezentacja

K1

samodzielnego zdobywania wiedzy w zakresie rozwoju
kultury audiowizualnej

FWN_K2_K01,
FWN_K2_K02,
FWN_K2_K03,
FWN_K2_K08

projekt

K2

komunikować swoją wiedzę w sposób pozbawiony
znamion dyskryminacji.

FWN_K2_K03

projekt

U1

analizować wybrane formy kultury konwergencji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybrane formy kultury artystycznej wykorzystującej przepływ treści między
rozmaitymi platformami medialnymi.

W1, U1, K1, K2

2.

Wybrane formy kultury popularnej wykorzystującej przepływ treści między
rozmaitymi platformami medialnymi.

W1, U1, K1, K2

3.

Formy literackie (eksperymentalne i popularne) tworzone za pomocą narzędzi
kultury cyfrowej.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (dyskusja na podstawie
projekt, prezentacja przydzielonych lektur i zadań projektowych), prezentacja, projekt
zaliczeniowy.

120 / 134

New Media Art 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.280.5cd42d5ba77dd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z rozwojem relacji między sztuką a technologią na przestrzeni XX i XXi wieku,
najważniejszymi formami tendencjami i artystami sztuki mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe kategorie opisu sztuki technologicznej.

FWN_K2_W03,
FWN_K2_W09

projekt
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W2

najważniejsze formy, tendencje i artystów sztuki
nowych mediów.

FWN_K2_W03,
FWN_K2_W09

projekt

FWN_K2_U08,
FWN_K2_U10

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

sformułować opartą na wiedzy krytyczną opinię
na temat sztuki nowych mediów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stałego zdobywania aktualnej wiedzy na temat
praktyk artystycznych w obszarze sztuki nowych
mediów.

FWN_K2_K01,
FWN_K2_K02

projekt

K2

się porozumiewać językiem pozbawionym znamion
dyskryminacji.

FWN_K2_K03

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wczesne formy sztuki nowych mediów (sztuka komputerowa, sztuka
interaktywna, kino rozszerzone)

W2

2.

Praktyki artystyczne w dobie mediów sieciowych.

W1, W2, U1

3.

Sztuka nowych mediów w przestrzeni publicznej.

W1, W2, U1, K1

4.

Paradygmat art & science.

W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach (czytanie przydzielonych tekstów i
wykonywanie przydzielonych zadań; przygotowanie się do dyskusji i
uczestnictwo w dyskusji na forum grupy na podstawie lektur i zadań),
przygotowanie projektu zaliczeniowego)
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Adaptacje ﬁlmowe literatury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka ﬁlmoznawcza

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNﬁlS.280.5cd42d5ed0b5a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu związków pomiędzy kinem a literaturą

C2

Uświadamianie słuchaczom problemów wynikających z różnic pomiędzy językiem i stylistyką kina a językiem,
stylistyką i formą literatury.

C3

Zapoznanie studentów z rożnymi tradycją i różnymi sposobami ekranizacji tekstów literackich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student rozpoznaje wzajemne relacje pomiędzy kinem
a literaturą

FWN_K2_W01,
FWN_K2_W02,
FWN_K2_W04,
FWN_K2_W11

esej, egzamin pisemny /
ustny

FWN_K2_U06,
FWN_K2_U07,
FWN_K2_U08,
FWN_K2_U11

esej, egzamin pisemny /
ustny

FWN_K2_K02,
FWN_K2_K04,
FWN_K2_K08

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie formułować oceny i prowadzić analizę
w zakresie powiązań między ﬁlmem a literaturą

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej pracy interpretacyjnej, oceny zjawisk
kulturowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie eseju

10

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza związków pomiędzy kinem a literaturą, problem adaptacji literatury na
język ﬁlmu

W1, U1, K1

2.

Pokazanie różnic w sposobie podejścia twórców ﬁlmowych do literatury

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie do zajęć,
praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej dla badaczy audiowizualności
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.280.623acba034216.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z systemem ochrony własności intelektualnej, podstawowymi
formami i zasadami. Omówione zostaną podstawowe pojęcia związane z problematyką własności intelektualnej
w powiązaniu z przykładami najczęściej występującymi w praktyce z przewagą zagadnień dotyczących prawa
autorskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student rozumie pojęcie "własność intelektualna" oraz
zna zasady ochrony dóbr intelektualnych oraz
istniejące w tym obszarze wyjątki

FWN_K2_W15

egzamin pisemny

W2

student zna systemy ochrony, podstawowe źródła
prawa w tym zakresie, znaczenie orzecznictwa
sądowego i innych organów,

FWN_K2_W15

egzamin pisemny

FWN_K2_U09

egzamin pisemny

FWN_K2_K07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozróżnić wytwory intelektualne podlegające ochronie
oraz ma świadomość odpowiedzialności cywilnej
i karnej z tytułu naruszenia praw na dobrach
niematerialnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student dostrzega potencjał gospodarczy,
ekonomiczny wytworów intelektualnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
29

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp do prawa własności intelektualnej (rodzaje praw, sposoby uzyskania praw;
polskie, europejskie, międzynarodowe zasady ochrony praw własności
intelektualnej), źródła prawa autorskiego

W1, W2, U1

2.

Przedmiot ochrony - utwór (w tym w szczególności utwór audiowizulany),
wyłączenia spod ochrony, tzw. domena publiczna

W1, W2, U1, K1

3.

Podmiot prawa (twórca, utwory współtworzone, utwory pracownicze, ochrona prac
dyplomowych). Rola producenta i współtwórców utworów audiowizualnych

W1, U1, K1

4.

Treść praw autorskich: osobiste i majątkowe oraz czas ich trwania. Plagiat.
Roszczenia związane z naruszeniami majątkowych i osobistych praw autorskich.

W1, U1, K1

5.

Dozwolony użytek osobisty i publiczny (w tym w szczególności cytat, prawo
przedruku i panoramy).

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Umowy z zakresu prawa autorskiego: umowa przeniesienia majątkowych praw
autorskich i umowa licencyjna (w tym licencje Creative Commons).

W1, U1, K1

7.

Prawa pokrewne: prawo do artystycznego wykonania, prawa producenckie
(fonogramy i wideogramy), prawo do nadań

W1, U1, K1

8.

Własności przemysłowa w sztukach audiowizualnych: znaki towarowe, wzory
przemysłowe

W1, W2, U1, K1

9.

Wprowadzenie do prawa reklamy: reklama wprowadzająca w błąd jako czyn
nieuczciwej konkurencji, reklama porównawcza, kryptoreklama i product
placement (ze szczególnym uwzględnieniem utworów ﬁlmowych), reklama w
ustawie o radiofonii i telewizji

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
znajomość problematyki omawianej na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Produkcja i dystrybucja ﬁlmowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.280.5cd42d5bd6bca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z aspektami produkcji i dystrybucji ﬁlmów w Polsce i na świecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie zasady i najważniejsze
narzędzia produkcji i dystrybucji ﬁlmów.

FWN_K2_W03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student potraﬁ zdeﬁniować zadania głownych graczy
uczestniczacych w procesach produkcji i dystrybucji
ﬁlmu.

U1

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt

FWN_K2_K01,
FWN_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do praktycznego wykorzystania
swej wiedzy w działaniach z zakresu dystrybucji
i produkcji ﬁlmów.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zjawiska produkcji ﬁlmów i dystrybucji od najstarszych metod po zjawiska kina
współczesnego.

W1, U1, K1

2.

Głowne strategie produkcyjne i dystrybucyjne w Polsce, Europie i Stanach
Zjednoczonych

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, aktywność, realizacja projektów cząstkowych,
zaliczenie końcowe
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Reklama audiowizualna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFWNS.280.5cd42d5c056a2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu pojęć, głównych tendencji i strategii, określających
funkcjonowanie reklamy audiowizualnej w złożonym i zróżnicowanym krajobrazie medialnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

szczegółową terminologię związaną
z funkcjonowaniem różnym form reklamy
audiowizualnej, jej podstawowe rodzaje i typy takiej
reklamy, jej wyznaczniki, cechy i zastosowanie. Jej
zaznajomiony z funkcjami tej terminologii
w środowisku medialnym i branży reklamowej.

W2

najważniejsze metody badania reklamy audiowizualnej
i etapy ich rozwoju (od content analysis, przez
empiryczne badania odbioru przekazów reklamowych
po badania w kontekście funkcjonowania sztucznej
FWN_K2_W04,
inteligencji i technik immersyjnych). Dostrzega
FWN_K2_W05
powiązania z metodami innych obszarów kultury
popularnej, odnosi badanie reklamy także do teorii
ﬁlozoﬁcznych (feminizm) i krytycznych koncepcji
kulturoznawczych (brytyjskie studia kulturowe).

projekt

W3

sudent zna i rozumie ewolucję form reklamowych
od początków ich istnienia, jest zapoznany
z najnowszymi tendencjami z zakresu reklamy
audiowizualnej i odnosi je do zjawisk z obszaru innych
systemów medialnych.

FWN_K2_W09,
FWN_K2_W16

projekt, prezentacja

U1

samodzielnie zdobywać i analizować wiedzę z zakresu
reklamy audiowizualnej oraz poddawać krytycznej
ocenie konkretne wydarzenia z zakresu reklamy (np.
kampanie społeczne, przyjęte przez ﬁrmę bądź
instytucję techniki promocji). Potraﬁ wykorzystać tę
wiedzę w wyznaczeniu własnej ścieżki zawodowej
w obszarze związanym z reklamą audiowizualną.

FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03

projekt, prezentacja

U2

przeprowadzić pogłębioną analizę znaczeń zawartych
w przekazach reklamowych i sposobach ich
prezentacji w kontekście problematyki związanej
z życiem społecznym, politycznym i kulturowym
(problem reprezentacji mniejszości kulturowych
i seksualnych w reklamie, problem rasizmu).

FWN_K2_U06

projekt

U3

przygotować i zaprezentować zarys oraz konkretne
elementy realizacyjne kampanii reklamowej.

FWN_K2_U12

projekt

FWN_K2_K02,
FWN_K2_K03

projekt, prezentacja

FWN_K2_W02,
FWN_K2_W03

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotowy do dalszego samodzielnego
obserwowania tendencji i strategii w obszarze reklamy
audiowizualnej oraz do prezentowania swoich
obserwacji podczas prezentacji i dyskusji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W czasie zajęć zostają przedstawione zagadnienia związane z terminologią i
technikami stosowanymi w systemach reklamy audiowizualnej. Student poznaje
typy reklam, sposoby ich wykonania i funkcji, które pełnią w konkretnych celach
marketingowych. Blok ten obejmuje wiedzę z zakresu działania reklamy
outdorowej, analogowej (prasa, radio), reklamy internetowej oraz różnorodnych
formach działania promujących konkretną ideę markę lub produkt (obszar tzw.
branded marketingu oraz inﬂuencer marketingu).

W1, W3

2.

W czasie zajęć zostają przedstawione najważniejsze metody badania różnych form
reklamy audiowizualnej (od teoretycznych po analityczne i empiryczne) oraz
narzędzie pomocne w zrozumieniu mechanizmów działania przekazów
reklamowych. Student zostaje zaznajomiony z szerokim kontekstem ﬁlozoﬁcznego
i kulturoznawczego badania reklamy w odniesieniu do innych systemów
W2, U2
medialnych. Poznaje problematykę związaną z reprezentacją ważnych tematów
społecznych w reklamie. Blok tematyczny obejmuje także rozpoznawanie
elementów reklamowych w ﬁlmach i telewizji (lokowanie produktu, lokowanie idei)
oraz kształtowanie świadomości znaczenia technik i strategii marketingowych w
promocji innych tekstów kultury oraz wydarzeń kulturalnych.

3.

W czasie zajęć zostają przedstawione narzędzia krytycznej analizy przekazów
reklamowych oraz proste platformy i programy, które umożliwiają samodzielne
kreowanie treści przekazów marketingowych. Zajęcia przygotowują do stworzenia
poszczególnych elementów własnej kampanii reklamowej - w oparciu o dane,
wnioski i obserwacje rynku ekonomicznego oraz realizowane projekty reklamowe.
Blok tematyczny obejmuje także wiedzę na temat strategii i praktyk prezentacji
działań z zakresu marketingu i reklamy audiowizualnej.

U1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja minimum 51% punktów uzyskanych w ocenie projektu i prezentacji
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa kierunku:

ﬁnanse i controlling

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o zarządzaniu i jakości

60%

Ekonomia i ﬁnanse

23%

Nauki prawne

4%

Matematyka

3%

Językoznawstwo

3%

Filozoﬁa

3%

Psychologia

3%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Finanse i controlling to unikalny w ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunek studiów obejmujący kształcenie z zakresu
szeroko rozumianych ﬁnansów, najnowszych koncepcji zarządzania, elementów ekonomii oraz prawa. Stanowi on odpowiedź
na wyzwania współczesnych przedsiębiorstw, branż, rynków i gospodarek. Zarządzanie tymi strukturami gospodarczymi w
warunkach globalizacji, konsolidacji oraz coraz bardziej złożonego, dynamicznego i trudno przewidywalnego otoczenia
wymaga od kadry menedżerskej specyﬁcznego zestawu kompetencji. Starannie zaprojektowany program edukacji na
kierunku Finanse i controlling ma na celu wyposażenie absolwentów właśnie w taki pakiet kompetencji, który pozwoli im na
realizację ścieżek kariery m.in. w obszarze kompelsowego zarządzania wartością oragnizacji, projektowania rentownych i
efektywnych modeli biznesowych, wdrażania systemów controllingowych, zarządzania kosztami czy wykorzystywania
narzędzi rynków ﬁnansowych, a przy tym - co szczególnie ważne w pracy każdego menedżera - umożliwi im skuteczne
zarządzanie zespołami ludzi w projektach i procesach. Programy kursów oferowanych na kierunku Finanse i controlling są na
bieżąco aktualizowane i weryﬁkowane pod kątem potrzeb menedżerskich oraz kładą szczególny nacisk na praktyczny aspekt
podejmowanej tematyki.

Charakterystyka kierunku
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Koncepcja kształcenia
Proces kształcenia studentów opiera się głównie na zróżnicowanej ofercie dydaktycznej w zakresie modułów kształcenia. Jest
ona w pełni zgodna z założonymi efektami uczenia się, obejmującymi obszar wiedzy, umiejętności i kompetencji. Większość
modułów kształcenia odnosi się do dyscypliny nauk o zarządzaniu oraz ekonomii i ﬁnansów, jednak prowadzone kursy
obejmują również wiedzę z zakresu matematyki, prawa i psychologii społecznej. Istotą koncepcji kształcenia jest dbanie o
najwyższy poziom merytoryczny przekazywanych treści oraz ich dostosowanie do zmieniających się potrzeb życia społecznogospodarczego i oczekiwań studentów wynikających ze zmieniającego się rynku pracy. W tym zakresie koncpecja jest
zgodna z ogólną misją kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowaną w strategii rozwoju uczelni. Odnosi się ona
w szczególności do dwóch celów głównych ujętych w strategii: najwyższej jakości nauczania oraz skutecznego wpływu na
otoczenie społeczne i gospodarcze.

Cele kształcenia
1. Absolwent będzie posiadał zaawansowaną, specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu,
ekonomii i ﬁnansów, ze szczególnym uwzględnieniem ﬁnansów i controllingu.
2. Absolwent będzie posiadał umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej
skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, w tym
strategicznych.
3. Absolwent będzie umiał zorganizować pracę zespołową i kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się,
negocjować i przekonywać, przy biegłej znajomości języka angielskiego
4. Absolwent będzie przygotowany do pracy na specjalistycznych stanowiskach w systemie zarządzania, stanowiskach
kierowniczych średniego i wyższego szczebla, a także do pracy w charakterze doradcy oraz do prowadzenia własnej
działalności.
5. Absolwent uzyska kwaliﬁkacje drugiego stopnia i dyplom potwierdzający tytuł zawodowy magistra

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Pod wpływem postępujących procesów globalizacji i konsolidacji oraz złożoności zjawisk i stosunków gospodarczych zmienia
się charakter konkurowania na rynkach. Trwała przewaga konkurencyjna wynika coraz częściej z efektywności wewnętrznych
procesów biznesowych, a także wykorzystywania efektów skali, zakresu oraz transferu ryzyka poprzez kooperację w ramach
rozbudowanych struktur rynkowych (grupy kapitałowe, alianse strategiczne, klastry). Zmienia to znaczenie i rolę
ﬁnansowych aspektów zarządzania organizacją, które stają się nieodłącznym elementem wszystkich obszarów i funkcji
zarządzania. W tym kontekście zapewnianie i zarządzanie zyskiem (i szerzej wartością) przedsiębiorstwa - jako domena
controllingu - staje się głównym punktem ciężkości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Powyższe aspekty
uzasadniają utworzenie kierunku, wskazując na jego aktualność i znaczenie praktyczne.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Zaproponowane efekty uczenia się są w pełni zgodne z przedstawionymi potrzebami społeczno-gospodarczymi. W zakresie
wiedzy odnoszą się one przede wszystkim do obszarów, koncepcji i narzędzi zarządzania, w szczególności metod i narzędzi
analizy i oceny ekonomicznych aspektów działalności gospodarczej. Obszar umiejętności dotyczy głównie praktycznego
wykorzystania tych narzędzi, szczególnie w kontekście tworzenia systemów controllingowych wspomagających
konkurencyjność przedsiębiorstw. Z kolei kompetencje społeczne wskazują na przedsiębiorcze i odpowiedzialne podejście w
praktyce zawodowej.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań naukowych związanych z dyscypliną nauk o zarządzaniu i jakości w kontekście kierunku studiów
Finanse i controlling obejmują następującą problematykę: efektywność i skuteczność zarządzania w organizacji, z
uwzględnieniem zarządzania ﬁnansami, systemów controllingu i rachunkowości menedżerskiej; ocena dokonań organizacji ujęcie zintegrowane, aspekty ﬁnansowe, standardy; determinanty wartości rynkowej przedsiębiorstw; przedsiębiorczość i
innowacyjność; zarządzanie szczupłe i zwinne; audyt i kontrola w organizacji, proaktywność w zarządzaniu otoczeniem
przedsiębiorstw; ryzyko w działalności gospodarczej; zarządcze aspekty fuzji i przejęć; uwarunkowania ciągłości działalności
organizacji; globalne rynki ﬁnansowe; zmiany na rynkach ﬁnansowych; kryzysy ﬁnansowe i gospodarcze; integracja
gospodarcza; struktury kapitałowe przedsiębiorstw.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Główne kierunki badań naukowych zostały odzwierciedlone w efektach uczenia się oraz proponowanych szczegółowych
modułach kształcenia. Do najważniejszych modułów kształcenia w tym kontekście można zaliczyć: zarządzanie strategiczne,
controlling, rachunkowość zarządczą, zarządzanie procesami, audyt ﬁnansowy, diagnozę ekonomiczną przedsiębiorstw,
analizę rynku, doradztwo organizacyjne, informacyjne systemy zarządzania, rynki kapitałowe i pieniężne, instytucje rynkowe.
Wymienione obszary działalności dydaktycznej mają pokrycie w prowadzonych badaniach własnych poszczególnych
pracowników oraz ich publikacjach naukowych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Pomieszczenia dydaktyczne wyposażono w sprzęt audiowizualny i multimedialny umożliwiający różne formy prezentacji
wiedzy i komunikacji ze studentami. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt jest standardem. W planie studiów przewidziano
część modułów kształcenia, w ramach których zajęcia odbywają się również w pracowniach komputerowych na
specjalistycznym oprogramowaniu. Dotyczy to w szczególności modułów kształcenia związanych z analizą danych
ﬁnansowych. Do dyspozycji studentów jest wydziałowa biblioteka, której zasoby wspierają proces kształcenia studentów.
Charakter księgozbioru jest adekwatny dla kierunku studiów. Obejmuje on prace polskich i zagranicznych autorów,
monograﬁe, prace zbiorowe, czasopisma, materiały i opracowania naukowe - w postaci tradycyjnej i cyfrowej.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0413

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów obejmuje 4 semestry. Zostały w nim ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia
fakultatywne zaczynają się w 2 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do zarządzania
ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ﬁnansowych, informacyjnych systemów wspomagających zarządzanie, rodzajów i
narzędzi controllingu oraz metod analizy organizacji i jej otoczenia. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują
wykład, ćwiczenia i konwersatorium. W nauczaniu wykorzystywane są przede wszystkim metody aktywizujące. Część
modułów jest realizowana w pracowni komputerowej z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych oraz innych aplikacji
komputerowych.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

123

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

powyżej 62

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

5

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

13

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

Nie dotyczy

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

10

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 959

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie dotyczy

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu
dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FIC_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i metody z zakresu ﬁnansów i
controllingu oraz ich powiązanie z innymi naukami społecznymi, w szczególności z
naukami o zarządzaniu i ekonomią

P7U_W

FIC_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady zarządzania ﬁnansami
przedsiębiorstw, metody analizy ekonomicznej, modele rachunków kosztów w
rachunkowości zarządczej oraz narzędzia controllingu strategicznego i operacyjnego

P7U_W, P7S_WG

FIC_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w szerokim stopniu funkcjonowanie systemów
rachunkowości zarządczej, controllingu, audytu ﬁnansowego i sprawozdawczości oraz P7U_W, P7S_WG
powiązania między tymi systemami

FIC_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody pomiaru i analizy osiągnięć
organizacji w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania, metody zarządzania
wartością podmiotów gospodarczych oraz metody zarządzania ryzykiem

P7U_W, P7S_WG

FIC_K2_W05

Absolwent zna i rozumie zastosowanie pogłębionych metod analizy ilościowej,
narzędzi ekonometrycznych i statystycznych oraz informatycznych narzędzi
gromadzenia, analizy i prezentacji danych na potrzeby zarządzania

P7U_W, P7S_WG

FIC_K2_W06

Absolwent zna i rozumie szczegółowo zasady funkcjonowania rynków ﬁnansowych
P7U_W,
oraz wybranych instytucji rynkowych w ujęciu krajowym, europejskim oraz globalnym P7S_WG,
z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań
P7S_WK

FIC_K2_W07

Absolwent zna i rozumie powiązania występujące między zjawiskami
makroekonomicznymi i ﬁnansowymi oraz zasady prowadzenia polityki pieniężnej i
ﬁskalnej

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

FIC_K2_W08

Absolwent zna i rozumie szczegółowe relacje między podmiotami gospodarczymi,
instytucjami państwowymi oraz jednostkami sektora ﬁnansowego w skali krajowej
oraz międzynarodowej

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

FIC_K2_W09

Absolwent zna i rozumie kluczowe zagadnienia psychologii zarządzania i socjologii
organizacji w odniesieniu do realnych problemów zarządzania organizacją

P7U_W, P7S_WG

FIC_K2_W10

Absolwent zna i rozumie zasady oraz podstawowe regulacje z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także konieczność zarządzania
zasobami własności intelektualnej

P7U_W, P7S_WK

FIC_K2_W11

Absolwent zna i rozumie podstawy metodologii badań naukowych i zasady tworzenia
wybranych instrumentów badawczych

P7U_W, P7S_WG

FIC_K2_W12

Absolwent zna i rozumie normy prawne, zawodowe i etyczne dotyczące wykonywania
P7U_W, P7S_WK
zawodu związanego z ﬁnansami i controllingiem

Umiejętności
Kod

Treść

PRK

FIC_K2_U01

Absolwent potraﬁ formułować i rozwiązywać problemy dotyczące zjawisk i procesów
ekonomiczno-ﬁnansowych oraz zarządczych

P7U_U, P7S_UW

FIC_K2_U02

Absolwent potraﬁ wykorzystywać wybrane pogłębione teorie, metody i narzędzia
stosowane w obszarze ﬁnansów i controllingu oraz dyscyplinach pokrewnych dla
celów zrozumienia i interpretacji zjawisk gospodarczych

P7U_U, P7S_UW

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

FIC_K2_U03

Absolwent potraﬁ wykorzystać w praktyce lub nauce specjalistyczną wiedzę z
obszaru ﬁnansów i controllingu oraz integrować ją z wiedzą z innych dyscyplin w celu
tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów gospodarczych

P7U_U, P7S_UW

FIC_K2_U04

Absolwent potraﬁ współtworzyć systemy controllingowe, projektować narzędzia,
opracowywać procedury i stosować je w praktyce dla rozwiązywania problemów
ﬁnansowych i zarządczych

P7U_U, P7S_UW

FIC_K2_U05

Absolwent potraﬁ uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji strategicznych i
operacyjnych oraz proponować rozwiązania z wykorzystaniem zaawansowanych
metod i narzędzi z obszaru ﬁnansów i controllingu

P7U_U, P7S_UW

FIC_K2_U06

Absolwent potraﬁ dokonać pogłębionej obserwacji wybranych zjawisk i procesów w
organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu wybranych
zaawansowanych teorii i metod z zakresu ﬁnansów i controllingu

P7U_U, P7S_UW

FIC_K2_U07

Absolwent potraﬁ weryﬁkować informacje ﬁnansowe i nieﬁnansowe oraz dokonywać
ich analizy i syntezy, w tym dla różnych wariantów decyzyjnych

P7U_U, P7S_UW

FIC_K2_U08

Absolwent potraﬁ posługiwać się wybranymi przepisami prawa, normami i zasadami
obowiązującymi w naukach o zarządzaniu oraz ekonomii i ﬁnansach, a także
wykorzystywać te przepisy do rozwiązywania konkretnych problemów gospodarczych

P7U_U, P7S_UW

FIC_K2_U09

Absolwent potraﬁ organizować pracę i kierować zespołem w podmiotach
gospodarczych, szczególnie w strukturach związanych z ﬁnansami i controllingiem

P7U_U, P7S_UO,
P7S_UU

FIC_K2_U10

Absolwent potraﬁ porozumiewać się ze specjalistami z dziedziny ﬁnansów i
controllingu przy użyciu fachowej terminologii, przygotowywać publiczne prezentacje
z zakresu ﬁnansów, zarządzania i ekonomii oraz raportować rezultaty swojej pracy,
również w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego

P7U_U, P7S_UK

FIC_K2_U11

Absolwent potraﬁ prowadzić prace badawcze (szczególnie w celu przygotowania
pracy magisterskiej), w tym formułować cele, hipotezy i problemy badawcze

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

FIC_K2_K01

Absolwent jest gotów do uzasadniania własnych poglądów i ustosunkowywania się do
poglądów innych dotyczących problemów z zakresu zarządzania, ﬁnansów i
ekonomii, a także przekonywania i negocjowania w imię realizacji wspólnych celów

P7U_K, P7S_KK

FIC_K2_K02

Absolwent jest gotów do realnej oceny trudności podejmowanego zadania i
określania potrzeb związanych z jego wykonaniem, łącznie z koniecznością
wykorzystania ekspertów zewnętrznych

P7U_K, P7S_KK

FIC_K2_K03

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P7U_K, P7S_KO

FIC_K2_K04

Absolwent jest gotów do oceny ważności kryteriów i zadań w realizowanych
przedsięwzięciach

P7U_K, P7S_KK

FIC_K2_K05

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności oraz
podejmowania działań doskonalących

P7U_K, P7S_KK

FIC_K2_K06

Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania
procesu uczenia się innych osób

P7U_K, P7S_KO

FIC_K2_K07

Absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów z zakresu ﬁnansów i controllingu
w ramach zespołu, przyjmujac w nim różne role

P7U_K, P7S_KO

FIC_K2_K08

Absolwent jest gotów do współpracy z osobami reprezentującymi inne obszary
aktywności podmiotu gospodarczego/organizacji

P7U_K, P7S_KK

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

FIC_K2_K09

Absolwent jest gotów do oceny etycznych konsekwencji swoich decyzji z własnego i
społecznego punktu widzenia

P7U_K, P7S_KR

FIC_K2_K10

Absolwent jest gotów do ustalania i wdrażania właściwych wzorców postępowania w
miejscu pracy, w tym również krytycznej oceny tych zachowań w kontekście
odpowiedzialności

P7U_K, P7S_KR

FIC_K2_K11

Absolwent jest gotów do ciągłego samokształcenia, zna potrzebę systematycznego
rozwoju osobistego i szkolenia współpracowników w zmieniającym się otoczeniu
gospodarczym

P7U_K, P7S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Koncepcje zarządzania

30

4,0

egzamin

O

Statystyka matematyczna

30

4,0

egzamin

O

Zarządzanie strategiczne II

30

4,0

egzamin

O

Marketing międzynarodowy

30

4,0

egzamin

O

Rachunkowość zarządcza

30

4,0

egzamin

O

Controlling strategiczny

20

3,0

zaliczenie

O

Ubezpieczenia

30

4,0

egzamin

O

Metodyka badań naukowych

30

3,0

egzamin

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
Business English B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Business English C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Makroekonomia II

30

4,0

egzamin

O

Etyka w zarządzaniu

30

5,0

egzamin

O

Zarządzanie procesami

30

4,0

egzamin

O

Badania operacyjne

30

4,0

egzamin

O

Logistyka

30

4,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie

O

Integracja europejska

20

2,0

zaliczenie

F

Instytucje rynkowe

30

3,0

egzamin

F

Rynki kapitałowe i pieniężne

30

3,0

egzamin

F

Sprawozdawczość ﬁnansowa

30

3,0

egzamin

F

Semestr 2
Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
Business English B2+

Plany studiów

30

5,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

5,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedsiębiorczość II

30

4,0

egzamin

O

Psychologia w zarządzaniu

30

4,0

egzamin

O

Doradztwo organizacyjne

30

4,0

egzamin

O

Diagnoza ekonomiczna przedsiębiorstwa

30

3,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie

O

Controlling operacyjny

30

3,0

zaliczenie

O

Informatyczne systemy zarządzania

15

2,0

zaliczenie

F

Ekonometria ﬁnansowa

30

3,0

egzamin

F

Analiza rynku

30

3,0

egzamin

F

Innowacje i polityka innowacji

30

3,0

egzamin

F

Elementy optymalizacji podatkowej

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo cywilne

30

4,0

egzamin

O

Controlling ﬁnansowy

30

3,0

zaliczenie

O

Controlling personalny w przedsiębiorstwie

30

3,0

zaliczenie

O

Kontrola zarządcza

30

3,0

zaliczenie

O

Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

30

3,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

10,0

zaliczenie

O

Zachowania organizacyjne

30

3,0

egzamin

F

Zarządzanie międzynarodowe

30

3,0

egzamin

F

Ochrona konkurencji i konsumentów

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Komunikacja społeczna

20

2,0

egzamin

F

Audyt ﬁnansowy przedsiębiorstwa

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot
Business English C1+

F

Semestr 3
Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy

14 / 144

Koncepcje zarządzania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.210.5cc0345c017f1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student potraﬁ przedstawić różnorodne klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania, posiada umiejętność
zastosowania ich w praktyce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

znajomość podstawowych koncepcji w dziedzinie nauk
o zarządzaniu, zarówno historycznych jak
i współczesnych

FIC_K2_W01

egzamin pisemny
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W2

znajomość wykorzystania w praktyce koncepcji
zarządzania przez przedsiębiorstwa i organizacje
publiczne

FIC_K2_W01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność podstawowej diagnozy organizacji

FIC_K2_U01

egzamin pisemny

U2

umiejętność wdrażania nowych rozwiązań w praktykę
organizacji

FIC_K2_U01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

diagnozy rozwiązań zarządczych w praktyce
gospodarczej i społecznej

FIC_K2_K01, FIC_K2_K05

egzamin pisemny

K2

wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy
i umiejętności

FIC_K2_K01, FIC_K2_K05

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

konsultacje

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• PREKURSORZY KONCEPCJI ZARZĄDZANIA
• SZKOŁA KLASYCZNA ZARZĄDZANIA
• SZKOŁA BEHAWIORALNA ZARZĄDZANIA
• SZKOŁA ILOŚCIOWA ZARZĄDZANIA
• WSPÓŁCZESNA SZKOŁA ZARZĄDZANIA P. DRUCKERA

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

LEAN MANAGEMENT

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

OUTSOURCING

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

BENCHMARKING

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

ZARZĄDZANIE PRZEZ INNOWACJE

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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6.

TIME BASE MANAGEMENT

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

CUSTOMER MANAGEMENT

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

CSR

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

STRUKTURY ORGANIZACYJNE W ZARZĄDZANIU

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

ORGANIZACJA SIECIOWA I ORGANIZACJA WIRTUALNA

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ

W1, W2, U1, U2, K1, K2

14.

ORGANIZACJA TURKUSOWA

W1, W2, U1, U2, K1, K2

15.

FUZJE I PRZEJĘCIA

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

egzamin jest zaliczany pozytywnie po uzyskaniu 51% możliwych punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z: • teorii zarządzania • podstaw zarządzania • przedmiotów zarządczych w ramach studiów licencjackich

Sylabusy
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Statystyka matematyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.210.5cc0345308485.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Matematyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0542Statystyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystyki matematycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia statystyki matematycznej
i metody analiz statystycznych

FIC_K2_W05,
FIC_K2_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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przeprowadzić analizę stosując metody statystyki
matematycznej

U1

FIC_K2_U02, FIC_K2_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

FIC_K2_K07, FIC_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
wykorzystania danych statystycznych i wyciągania
wniosków na podstawie przeprowadzonych analiz

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

konsultacje

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

W1

2.

Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych i ich charakterystyki

W1

3.

Estymacja przedziałowa

W1, U1, K1

4.

Weryﬁkacja hipotez statystycznych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Rozwiązanie określonej liczby zadań niezbędnej do zaliczenia egzaminu
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Rozwiązanie określonej liczby zadań niezbędnej do zaliczenia ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe
matematyka, statystyka opisowa

Sylabusy
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Zarządzanie strategiczne II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.210.5cc0345c1e679.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przypomnienie podstawowych elementów z zakresu podstaw zarządzania oraz podstawowe deﬁnicje i rodzaje
strategii.

C2

Przedstawia się wybrane modele zarządzania strategicznego.

C3

Omawia się zagadnienia dotyczące analizy strategicznej.

C4

Identyﬁkuje bazowe strategie na poziomie jednostki biznesu i korporacji

C5

Rozumie uwarunkowania wdrożenia strategii, rozpoznaje procesy adaptacji, zna narzędzia wielowymiarowej
implementacji strategii

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma możliwość pogłębienia wiedzy w zakresie
modeli zarządzania strategicznego oraz posługiwania
się poprawną terminologią stosowaną w naukach
o zarządzaniu na rozszerzonym poziomie.

FIC_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

student uzyskuje możliwość pogłębienia wiedzy
z zakresu metodologii przeprowadzania analiz
strategicznych w tym doboru odpowiednich metod
i technik badawczych w tym zakresie.

FIC_K2_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
projekt

W3

student rozumie uwarunkowania wyborów
strategicznych

FIC_K2_W08,
FIC_K2_W09

egzamin pisemny,
projekt

U1

student ma możliwość pogłębienia umiejętności
w zakresie dokonywania diagnozy sytuacji oraz
poprawnej oceny możliwych wariantów strategicznych
przedsiębiorstwa.

FIC_K2_U02

egzamin pisemny,
projekt

U2

student uzyskuje możliwość pogłębienia umiejętności
w zakresie obserwacji wybranych zjawisk i procesów
w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy
zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć
modelowych zarządzania strategicznego.

FIC_K2_U05, FIC_K2_U06

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma możliwość pogłębienia kompetencji
w zakresie zdolności do porozumiewania się z ludźmi
w środowisku organizacji w kontekście strategicznym.

FIC_K2_K03, FIC_K2_K05

egzamin pisemny,
projekt

K2

student uzyskuje możliwość pogłębienia kompetencji
w zakresie samodzielnego oraz zespołowego
projektowania różnych strategii z wykorzystaniem
różnorodnych źródeł informacji.

FIC_K2_K07, FIC_K2_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

15

wykonanie ćwiczeń

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

Sylabusy
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konsultacje

13

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie (Strateg, Szkoły, Przewaga konkurencyjna, Renta ekonomiczna).

W1

2.

Dopasowanie do otoczenia (analiza otoczenia, kompetencje dynamiczne, otwarte
innowacje)

W1, W3

3.

Dynamika konkurencji (Strategie bazowe, Działania konkurencyjne,
Hiperkonkurencja)

W2

4.

Strategie współpracy (alianse, koopetycja)

W1

5.

Strategie korporacji (Dywersyﬁkacja, Fuzje i Przejęcia)

U1, U2

6.

Przywództwo strategiczne (style, top management team, sukcesja, kluczowe
działania)

K1, K2

7.

Wdrażanie strategii (zrównoważona karta wyników, kontrola strategiczna)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Oceną końcową jest ocena z egzaminu. Skala ocen w ujęciu
procentowym (%): 0 – 51 niedostateczny; 52 – 61 dostateczny; 62
– 71 plus dostateczny; 72 – 81 dobry; 82 – 91 plus dobry; 92 – 100
– bardzo dobry.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie pisemne, projekt wykonanie zadań i projektów ćwiczeniowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci powinni posiadać znajomość podstawowych zagadnień w zakresie: • teorii organizacji i zarządzania, • deﬁnicji,
koncepcji strategii, • umiejętności podejmowania decyzji, • cyklu życia produktu, teorii innowacji, teorii organizacji, •
zarządzania procesami, ﬁnansami w przedsiębiorstwie, • zagadnień związanych ze zmiennością otoczenia społeczno gospodarczego, zmian technologicznych, • zastosowania ICT w działalności biznesowej, • zagadnień związanych z ryzykiem
biznesowym, • przeprowadzania analiz z zastosowaniem statystyki opisowej.

Sylabusy
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Marketing międzynarodowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.210.5cab068426e84.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0414Marketing i reklama

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problemami i uwarunkowaniami marketingu międzynarodowego
na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw.

C2

Student powinien zrozumieć oraz stosować koncepcję instrumentów marketingu międzynarodowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie znaczenie fundamentalnych
koncepcji marketingu międzynarodowego, posługując
się terminologią właściwą dla nauk społecznych
na rozszerzonym poziomie, jak również zna ich
ewolucję w czasie.

FIC_K2_W01

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

absolwent zna i rozumie skutki ekonomiczne,
społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk
kulturowych determinujące marketing
międzynarodowy w kontekście nauk społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny
zarządzania i jakości.

FIC_K2_W02

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

absolwent potraﬁ uczestniczyć w procesach
podejmowania decyzji strategicznych oraz
proponować niektóre procedury rozstrzygnięć
z wykorzystaniem wybranych zaawansowanych metod
i narzędzi wspomagających procesy podejmowania
decyzji w zakresie marketingu międzynarodowego.

FIC_K2_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

absolwent potraﬁ posługiwać się wybranymi normami
i standardami w procesach planowania,
organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości
itp.) w odniesieniu do koncepcji marketingowych
na rynku międzynarodowym.

FIC_K2_U08

egzamin pisemny,
prezentacja

K1

absolwent jest gotów do realnej oceny trudności
podejmowanego zadania z zakresu działań
marketingowych na rynku międzynarodowym
i określania potrzeb związanych z jego wykonaniem,
łącznie z koniecznością wykorzystania ekspertów
zewnętrznych.

FIC_K2_K02

egzamin pisemny,
prezentacja

K2

absolwent jest gotów do samodzielnego oraz
zespołowego projektowania i prowadzenia badań
naukowych z zakresu marketingu międzynarodowego
z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji.

FIC_K2_K05

egzamin pisemny,
prezentacja

K3

absolwent jest gotów do tworzenia i uczestnictwa
w pracy zespołów interdyscyplinarnych (w tym
tworzenia odpowiedniego poziomu komunikacji)
w organizacji, jak i poza nią.

FIC_K2_K06

egzamin pisemny,
prezentacja

K4

absolwent jest gotów do krytycznej oceny stanu swojej
wiedzy i umiejętności podejmowania decyzji
FIC_K2_K07
w zakresie marketingu międzynarodowego.

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przeprowadzenie badań empirycznych

20

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
107

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Marketing międzynarodowy w powiązaniu z internacjonalizacją przedsiębiorstwa.

W1, W2

2.

Pojęcie marketingu międzynarodowego i globalnego.

W1, W2

3.

Standaryzacja i adaptacja na rynku międzynarodowym.

W1, W2

4.

Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw i jego elementy: ekonomicznorynkowe, demograﬁczne, społeczno-kulturowe, polityczne, prawnoadministracyjne, naturalne.

W2, U1, U2, K2, K3

5.

Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe.

W1, W2, K1, K4

6.

Elementy marketingu-mix na rynkach międzynarodowych – produkt, kanały
dystrybucji, promocja i cena w marketingu międzynarodowym.

W1, U1, U2, K1, K3

7.

Efekt kraju pochodzenia jako czynnik determinujący podejmowane działania
marketingowe.

W1, U1, U2, K4

8.

Międzynarodowe i globalne strategie konkurowania – wykorzystywane narzędzia
marketingowe.

W1, W2, U1, U2, K2, K3

9.

Organizacja marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwach,
uwarunkowania rozwiązań organizacyjnych, struktury organizacyjne marketingu
międzynarodowego w przedsiębiorstwach.

U1, U2, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z: • podstaw marketingu • internacjonalizacji przedsiębiorstw

Sylabusy

27 / 144

Rachunkowość zarządcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.210.5cc03457ef0a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie wiedzy o metodach i narzędziach rachunkowości zarządczej oraz umiejętności wykorzystania ich
do rozwiązywania problemów decyzyjnych w zarządzaniu organizacją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada wiedzę na temat metod i narzędzi
rachunkowości zarządczej, rozpatrywanych na tle
przemian w otoczeniu gospodarczym
przedsiębiorstwa.

FIC_K2_W02,
FIC_K2_W03,
FIC_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

student rozumie rolę i znaczenie rachunkowości
zarządczej oraz zna obszary jej zastosowania
w zarządzaniu organizacją.

FIC_K2_W02,
FIC_K2_W03,
FIC_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie dokonać wyboru odpowiednich narzędzi
rachunkowości zarządczej.

FIC_K2_U02, FIC_K2_U04,
FIC_K2_U05, FIC_K2_U06,
FIC_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

dokonać kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu
gotowego, przeprowadzić analizę rentowności oraz
dobrać odpowiedni dla danego przedsiębiorstwa
rachunek kosztów.

FIC_K2_U02, FIC_K2_U04,
FIC_K2_U05, FIC_K2_U06,
FIC_K2_U07

zaliczenie pisemne

U3

student potraf potraﬁ zastosować różne klasyﬁkacje
kosztów do analizy kosztów i rentowności działalności
gospodarczej.

FIC_K2_U02, FIC_K2_U04,
FIC_K2_U05, FIC_K2_U06,
FIC_K2_U07

zaliczenie pisemne

U4

student myśleć i działać w zgodzie z koncepcją
zarządzania kosztami.

FIC_K2_U01, FIC_K2_U03,
FIC_K2_U04, FIC_K2_U05,
FIC_K2_U06, FIC_K2_U07

zaliczenie pisemne

K1

ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego,
w szczególności jest świadomy konieczności
aktualizacji wiedzy z zakresu rachunkowości
zarządczej.

FIC_K2_K05, FIC_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K2

podejmowania decyzji, brania odpowiedzialności
i rozwiązywania problemów z obszaru rachunkowości
zarządczej.

FIC_K2_K07, FIC_K2_K08,
FIC_K2_K09, FIC_K2_K10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
112

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji dla decydentów w
przedsiębiorstwie.
Różnice między rachunkowością menedżerską a ﬁnansową.
Miejsce rachunkowości zarządczej w systemie zarządzania ﬁrmą i systemie
informacyjnym.
Typy problemów decyzyjnych wykorzystujących informacje z systemu
rachunkowości zarządczej.

W2, K1

2.

Rachunkowość kosztów.
Decyzyjne klasyﬁkacje kosztów (koszty stałe, zmienne, bezpośrednie, pośrednie,
istotne, obojętne, zapadłe, niezapadłe).
Klasyﬁkacja kosztów w rachunkowości ﬁnansowej (koszty produktu i okresu,
techniczny koszt wytworzenia, koszt własny).

W1, W2, U3, K1, K2

3.

Rachunkowość kosztów:
rachunek kosztów pełnych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Rachunkowość kosztów:
rachunek kosztów zmiennych
analiza kontrybucji (rachunek marż pokrycia)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Rachunkowość kosztów:
rachunek kosztów działań (Activity Based Costing),
założenia Activity Based Management
rachunek kosztów docelowych (Target Costing)
założenia zarządzania kosztami (Cost Management)

W1, W2, U1, U2, U4, K1,
K2

6.

Analiza progu rentowności:
analiza wrażliwości
marginesy bezpieczeństwa
dźwignia operacyjna

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu podejście do egzaminu możliwe
po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie pisemne uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia

Sylabusy
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Controlling strategiczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.210.5cc0345c3e7eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu implementacji i kontroli wdrażania strategii w organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody
pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W02,
FIC_K2_W04

projekt, kazus,
prezentacja
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FIC_K2_W01,
FIC_K2_W02,
FIC_K2_W03

projekt, kazus,
prezentacja

U1

dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi
do opisu oraz analizy problemów i obszarów
działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich
przydatności i skuteczności

FIC_K2_U01, FIC_K2_U02,
FIC_K2_U03

projekt, kazus,
prezentacja

U2

umie, w wybranym zakresie, projektować i stosować
w zarządzaniu mierniki dokonań
przedsiębiorstwa/organizacji

FIC_K2_U01, FIC_K2_U02,
FIC_K2_U03

projekt, kazus,
prezentacja

FIC_K2_K01, FIC_K2_K04,
FIC_K2_K05

projekt, kazus,
prezentacja

W2

zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia
kooperacji i konkurencji między systemami
gospodarczymi i organizacjami

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania
w imię osiągania wspólnych celów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie projektu

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

rozwiązywanie kazusów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Controlling jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie strategiczne
w przedsiębiorstwie a controlling strategiczny. Controlling strategiczny a
controlling operacyjny. Proces controllingu strategicznego i jego etapy. Zasady
tworzenia i wdrażania systemu controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie.
Wzrost wartości przedsiębiorstwa jako najważniejszy cel strategiczny. Metody i
narzędzia wykorzystywane w ramach controllingu strategicznego.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Wpływ controllingu strategicznego na wyniki przedsiębiorstwa. Planowanie
strategiczne. Sporządzanie i weryﬁkacja planów strategicznych. Pomiar i
raportowanie kapitału intelektualnego oraz strategie zarządzania nim. Technika
scenariuszy uniwersalną metodą controllingu strategicznego oraz analiza PEST.
Potencjał strategiczny (potencjał osiągania zysku ﬁrmy). Aktywności strategiczne
ﬁrmy.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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3.

Mapa grup strategicznych, koncepcja pięciu sił Portera. Portfelowa analiza
strategiczna. Instrumenty controllingu strategicznego.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Instrumenty controllingu operacyjnego. Controlling strategiczny a nowoczesne
koncepcje zarządzania, tj. Kaizen, Lean Management, TQM. Ewolucja controllingu
strategicznego na świecie i w Polsce

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Przykłady controllingu strategicznego organizacji. Trudności wprowadzenia
controllingu strategicznego. Funkcje i zadania controllera w procesie wdrażania
controllingu.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, kazus, prezentacja

Rozwiązywanie problemów istniejących w praktyce gospodarczej:
studia przypadków przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z: teorii zarządzania, podstaw zarządzania; podstaw matematyki.

Sylabusy
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Ubezpieczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.210.5cc0345812b42.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z systemem ubezpieczeń, rynkiem ubezpieczeń, usługami ubezpieczeniowymi,
technicznymi aspektami funkcjonowania ubezpieczeń

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podmioty sektora ubezpieczeń i ich rolę,
rozumie uwarunkowania formalne, prawne
i ekonomiczne ich funkcjonowania

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W08

projekt
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W2

student zna usługi ubezpieczeniowe adresowane
do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

krytycznie analizować zjawiska w sektorze
ubezpieczeń

FIC_K2_U02

projekt

U2

dostosować istniejące usługi ubezpieczeniowe
do potrzeb konsumentów

FIC_K2_U02

projekt

K1

student jest świadomy potrzeby etycznego korzystania
FIC_K2_K09
z usług ubezpieczeniowych

projekt

K2

student jest świadomy potrzeby pogłębiania swojej
wiedzy o rynku i usługach ubezpieczeniowych

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

FIC_K2_K11

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza ubezpieczeń

W1, K1

2.

Rynek ubezpieczeń (podmioty, dane, tendencje)

W2, U1, K2

3.

Usługi ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych

W2, U2, K1

4.

Techniczne charakterystyki umów ubezpieczenia

W2, U2, K1, K2

5.

Ubezpieczenia społeczne (zakres, tendencje zmian)

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, grywalizacja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie wymaganej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw ﬁnansów.

Sylabusy
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Metodyka badań naukowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.210.5cc034554abc1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykształcenie umiejętności samodzielnego formułowania problemów badawczych, ich eksplikacji,
operacjonalizacji, gromadzenia danych oraz ich opracowania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wskazać kryteria dobrze sformułowanego problemu
empirycznego

FIC_K2_W11

raport
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W2

student zna fazy procesu badawczego

FIC_K2_W11

raport

W3

zna metody i techniki badan naukowych stosowanych
w dziedzinie zarządzania

FIC_K2_W01

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opracować koncepcję badań

FIC_K2_U11

raport

U2

umie skonstruować poprawne narzędzia badawcze

FIC_K2_U11

raport

U3

umie wskazać mocne i słabe strony różnych metod
badawczych

FIC_K2_U02

raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student współpracuje w grupie nad realizacją
wspólnego projektu badawczego (przygotowaniem
koncepcji badań)

FIC_K2_K08

prezentacja

K2

przedstawić i zinterpretować wyniki badań własnych

FIC_K2_K01

prezentacja

K3

student umie korzystać z dorobku specjalistów
reprezentujących inne dyscypliny społeczne (potraﬁ
zadawać istotne pytania pod adresem socjologów,
psychologów, statystyków)

FIC_K2_K08

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

przeprowadzenie badań empirycznych

20

konsultacje

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie raportu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do badań naukowych (geneza i ewolucja nauki, podział nauk,
metoda, problem, język nauki, badania naukowe – badania społeczne)

W1

Sylabusy
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2.

Omówienie etapów procesu badawczego.
Empiryczny problem badawczy – warunki poprawności.
Analiza propozycji problemów badawczych.

W2, U1

3.

Zmienne i wskaźniki.
Model heurystyczny: analiza modeli przygotowanych przez studentów.
Problematyka badań i hipotezy.

W3, U1, K2

4.

Techniki i metody badań ( wywiad i ankieta: ich odmiany). Kwestionariusz –
podstawowy instrument badawczy; warunki poprawności kwestionariusza, analiza
przykładów kwestionariuszy

W3, U1, U2

5.

Metody badań: sondaż opinii

U1

6.

Metody badań: obserwacja

U1

7.

Metody badań: eksperyment

W3, U1

8.

Metoda zogniskowanej dyskusji grupowej (focus group)

U3

9.

Metoda desk research i metoda analizy treści

U1

10.

Metodyka myślenia sieciowego i metoda rozwoju instytucjonalnego

U1

11.

Dobór próby badawczej. Pomiar w badaniach

W1

12.

Opracowanie i analiza danych

K1, K2, K3

13.

Błędy badań

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
raport, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny z raportu i prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Business English B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.230.623af0841ee6e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane
FIC_K2_U10
ze studiowanym kierunkiem

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

FIC_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

FIC_K2_K03, FIC_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

FIC_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

FIC_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U7, U9, K2, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U7, U9, K3

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku.
3.

Business email
Report /proposal
Graph description & interpretation

W2, W4, U10, U11, U3,
U4, U5, U6, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U10, U11, U3,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.

6.

Sylabusy

Aspekty:
-Management & leadership
-Human resources & people
-Marketing & sales
-Finance & accounting
-Intercultural issues
-New media
-Business ethics
-Economics & economy

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K1, K2, K3,
K4
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Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania

Semestr 2
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
ćwiczenia Zaliczenie na ocenę Egzamin pisemny i ustny Każdy
semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem na
ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów
(rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem
zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów zarówno
za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej egzaminu mogą
przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną. Ocena końcowa
wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych uzyskanych z
części pisemnej i ustnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: - znajomość
zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Business English C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.230.623af0842aadf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

FIC_K2_U10

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

FIC_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

FIC_K2_K03, FIC_K2_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

FIC_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

FIC_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

FIC_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W2, W4, U1, U10,
U4, U7, U9, K3, K4

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U10, U2,
U4, U7, U9, K3

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku.
3.

Business email
Report /proposal
Graph description & interpretation

W2, W4, U10, U11, U3,
U4, U5, U6, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W3, W4, U10,
U11, U3, U4, U5, U7, U8,
U9, K1, K2, K3, K4, K5

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, U10, U11, U3,
U6, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4, K5

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
Aspekty:
-Management & leadership
-Human resources & people
-Marketing & sales
-Finance & accounting
-Intercultural issues
-New media
-Business ethics
-Economics & economy

6.

W1, W2, W3, W4, U1,
U10, U11, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, U8, U9, K1,
K2, K3, K4, K5

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W4, U6, K1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia Zaliczenie na ocenę Każdy semestr nauki na lektoracie języka
obcego kończy się zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem.
Zaliczenie: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w
ciągu semestru z testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu
zaliczenie na ocenę
pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych
(wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na
zajęciach. W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do
uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i
wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji)
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może
bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania. Egzamin: Składa się
z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i
ustną. Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy
zdali część pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie
wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: - znajomość

Sylabusy
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zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Makroekonomia II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.220.5cc0345cabe72.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

poznanie podstawowych kategorii makroekonomicznych i ich rola w kreowaniu makroekonomicznej polityki
państwa

C2

objaśnienie, jakie są determinanty wyznaczania celów i zadań makroekonomicznych, i w jaki sposób wyszukiwać
ich interpretację w aspekcie współczesnych nurtów rozwoju teorii ekonomicznych;

C3

wyjaśnienie, dlaczego w gospodarce rynkowej występują wahania aktywności gospodarczej, jak je mierzyć i je
neutralizować

C4

objaśnienie istoty i przebiegu procesu transformacji systemowej i jej uwarunkowań

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student rozumie współzależności występujące między
najważniejszymi elementami tworzącymi podstawowe
typy systemów gospodarczych

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W04,
FIC_K2_W05,
FIC_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, esej,
prezentacja

W2

student posiada wiedzę na temat ewolucji nauk
ekonomicznych oraz głównych podejściach
badawczych dotyczących wybranych teorii bądź
zachowań, podmiotów gospodarczych i innych
uczestników życia gospodarczego oraz formułowania
"reguł gry" i ich wykorzystania w polityce
makroekonomicznej

FIC_K2_W04,
FIC_K2_W06,
FIC_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, esej,
prezentacja

W3

student posiada pogłębioną wiedzę o relacjach
i sposobie ich wywoływania, między podmiotami
gospodarczymi oraz między podmiotami
gospodarczymi a innymi organizacjami społecznymi
tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej
i międzynarodowej

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W02,
FIC_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, esej,
prezentacja

W4

analizować złożone zjawiska i procesy ekonomiczne
oraz wskazywać wybrane zależności przyczynowoskutkowe między występującymi procesami

FIC_K2_W06,
FIC_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, esej,
prezentacja

W5

student ma umiejętność obserwacji zjawisk i procesów
gospodarczych i na tej podstawie formułowania
własnych sądów i oceny występujących zależności

FIC_K2_W03,
FIC_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, esej,
prezentacja

W6

identyﬁkować, opisywać i interpretować przyczyny
wybranych procesów gospodarczych oraz znajdować
rozwiązania dla konkretnych problemów

FIC_K2_W02,
FIC_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, esej,
prezentacja

W7

student ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju
FIC_K2_W01,
zawodowego oraz inspirowania potrzeby rozwoju
FIC_K2_W12
u innych osób

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

formułowania argumentów na rzecz podnoszenia
świadomości o konieczności ciągłego rozwoju
zawodowego oraz inspirowania potrzeby rozwoju
u innych osób

FIC_K2_K01, FIC_K2_K02,
FIC_K2_K04, FIC_K2_K07,
FIC_K2_K11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
projekt, raport, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie eseju

11

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

18

przygotowanie do sprawdzianu

4

przygotowanie do zajęć

6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i obszar badawczy Makroekonomii
(mikro, mezzo a makroekonomia, cele makroekonomiczne, wielkości
makroekonomiczne, analiza wieloboków)

W1, W2

2.

Ustrój gospodarczy – podstawa systemu ekonomicznego (ustroje, modele a
rzeczywistość; rynek a państwo; rynek a demokracja)

W1, W3

3.

Gospodarka: stan równowagi i nierównowagi:
(analiza neoklasycznego i keynesowskiego ujęcia równowagi, proces dochodzenia
do równowagi; istota punku równowagi)

W2, W3

4.

Determinanty dochodu narodowego:
(zmienne zależne i niezależne, modele ruchu okrężnego; miejsce C, S oraz I w
analizie tworzenia dochodu narodowego)

W4, W5

5.

Polityka pieniężno-kredytowa:
(system ﬁnansowy w gospodarce rynkowej, cechy rynku pieniężnego i
kredytowego)
6. Bank Centralny i jego polityka monetarna:
(popyt i podaż pieniądza w gospodarce; polityka ekspansywna i restrykcyjna,
narzędzia polityki monetarnej)

W4, W6, W7

6.

Krzywa IS-LM:
(istota modelu, współzależności trzech rynków, wymowa ekonomiczna)

W3, W6

7.

Polityka ﬁskalna:
(budżet i jego struktura, trzy możliwe stany budżetu; deﬁcyt jego powstawanie,
ﬁnansowanie i skutki gospodarcze; polityka pasywna i aktywna; mechanizmy
mnożnikowe w sferze polityki ﬁskalnej)

W2, W6

Sylabusy
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8.

Rynek pracy:
(zmienne na rynku pracy, bezrobocie: przyczyny, rodzaje i koszty; koncepcje
teoretyczne, polityka państwa na rynku pracy)

W2, W6

9.

Inﬂacja w gospodarce rynkowej:
(przyczyny, miary, i wykładnia teoretyczna powstawania inﬂacji; różne
klasyﬁkacje inﬂacji;
polityka antyinﬂacyjna).Krzywa Phillipsa:
(stagﬂacja i slumpﬂacja; krzywa(klasyczna) Philipsa i zmodyﬁkowana
M.Friedmana)

W2, W5, W6

10.

Wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy w makroekonomii: (pojęcie wzrostu i
rozwoju, miary, rodzaje wzrostu; modele)

W1, W2, W3

11.

Cykliczne zmiany w gospodarce rynkowej:
(pojęcie cyklu, jego budowa i cechy; klasyﬁkacje cykli; dorobek teoretyków wobec
zagadnienia zmian cyklicznych, polityka antycykliczna)

W2, W6

12.

Model gospodarki otwartej:
(wybrane zagadnienia z ekonomii gospodarki otwartej: bilans płatniczy, polityka
handlowa i walutowa)

W3, W4, W6

13.

Transformacja systemowa w Polsce; docelowy model przekształceń -dyskusja

W1, W3, W6, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
laboratoryjne, metody e-learningowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

60% obecności (2 nieobecności dopuszczalne), zaliczenie
na ocenę z przedmiotu, wypełnianie warunków pisemnych
ustalonych z wykładowcą przy rozpoczynaniu przedmiotu,
zaliczenie z ćwiczeń

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, projekt,
raport, esej, prezentacja

obecność obowiązkowa na ćwiczeniach (dopuszczalne 2
nieobecności usprawiedliwione), realizacja wymagań
ustalonych z prowadzącym ćwiczenia przy rozpoczynaniu
przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
mikroekonomia

Sylabusy
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Etyka w zarządzaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.220.5cc0345cc5656.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Cel: Zapoznanie studentów z kryteriami ocen moralnych i ich uzasadnieniem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

kluczowe pojęcia, metody i stanowiska etyki

FIC_K2_W09,
FIC_K2_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę
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W2

różnorodność kodów moralnych

FIC_K2_W09,
FIC_K2_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

problemy etyki biznesu i zarządzania

FIC_K2_W09,
FIC_K2_W10,
FIC_K2_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się pojęciami etyki w dyskusji i analizie
dylematów

FIC_K2_U01, FIC_K2_U02,
FIC_K2_U03, FIC_K2_U04,
FIC_K2_U08, FIC_K2_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

stosować kryteria moralne w ocenie i przy
podejmowaniu decyzji

FIC_K2_U07, FIC_K2_U08,
FIC_K2_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

uzasadniać oceny moralne

FIC_K2_U05, FIC_K2_U07,
FIC_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działania zgodnego z przyjętą hierarchią wartości

FIC_K2_K01, FIC_K2_K03,
FIC_K2_K04, FIC_K2_K09

zaliczenie na ocenę

K2

działania mającego na celu ochronę dobra wspólnego

FIC_K2_K07, FIC_K2_K09,
FIC_K2_K10

zaliczenie na ocenę

K3

zrozumienia poglądów z którymi się nie zgadza

FIC_K2_K05, FIC_K2_K06,
FIC_K2_K11

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

konsultacje

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

25

Przygotowanie prac pisemnych

14

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy

56 / 144

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Określenie pojęć: moralność, etyka, wartość, dobro, norma, ocena moralna,
sankcje

W1, U1, K2

2.

Teorie wartości moralnych

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K3

3.

Etyka komunikacji i motywowania

W2, W3, U2, K2

4.

Elementy etyki gospodarczej: patologie i dobre praktyki

W3, U2, K2

5.

Etyka kultury organizacyjnej

W3, U1, U2, K2

6.

Etyczne tło przykładowych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji (w tym
państwowych)

W1, W2, W3, U1, K2, K3

7.

Normatywne założenia planowania i kontrolowania

U2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki konieczne: Udział w zajęciach (dopuszczalna
nieobecność - 20 proc. wykładu) i egzamin. Nieobecności można
usprawiedliwić pracą pisemną na uzgodniony temat lub
prezentacją problemu przed grupą w trakcie zajęć. Warunki
niekonieczne i dostateczne: Możliwe jest też zaliczenie przez
nieobowiązkowe aktywności i pozytywny wynik
nieobowiązkowych sprawdzianów wiedzy w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagany jest udział w zajęciach (dopuszczalna nieobecność - 20 proc. wykładu).

Sylabusy
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Zarządzanie procesami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.220.5cc0345ce2157.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania procesami na poziomie pozwalającym na jej praktyczne wykorzystanie
w trakcie przyszłej aktywności zawodowej uczestnika kursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent posiada wiedzę na temat współczesnych
koncepcji zarządzania procesami biznesowymi oraz ich
FIC_K2_W04
wykorzystania w pomiarze i analizie osiągnięć
organizacji

egzamin pisemny,
projekt, esej

W2

absolwent zna i rozumie sposób poprawnego
metodologicznie badania organizacji ze względu
na układ zachodzących w niej procesów

FIC_K2_W11

egzamin pisemny,
projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent umie zidentyﬁkować procesy w organizacji
oraz poddać je pomiarowi i analizie wskazując
możliwości ich optymalizacji

FIC_K2_U06

egzamin pisemny,
projekt, esej

U2

absolwent posiada umiejętność prawidłowej
interpretacji danych charakteryzujących przebieg
procesów w organizacji

FIC_K2_U07

egzamin pisemny,
projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent potraﬁ przekonująco bronić własnych
pomysłów na racjonalizację przebiegu analizowanych
procesów

FIC_K2_K01

egzamin pisemny,
projekt, esej

K2

absolwent potraﬁ ocenić konsekwencje wykorzystania
nabytej wiedzy w kontekście ochrony zarówno
interesu społecznego jak i organizacji, na rzecz której
pracuje.

FIC_K2_K10

egzamin pisemny,
projekt, esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie raportu

10

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza koncepcji zarządzania procesami

W1, W2

2.

Znaczenie procesów biznesowych dla organizacji

W1, W2

Sylabusy

59 / 144

3.

Metody organizatorskie nawiązujące do koncepcji zarządzania procesami

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Struktura organizacyjna ukierunkowana na zarządzanie procesami

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Wartość dodana jako podstawa deﬁniowania procesu

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Mierniki jako narzędzie zarządzania procesem

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Metody opisu procesów w organizacji

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Organizacja jako spójny system oparty na logice powiązań pomiędzy procesami

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Zasoby ludzkie wobec procesów w organizacji

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Znaczenie przestrzeni dla optymalizacji procesów

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

Znaczenie czasu dla optymalizacji procesów

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Optymalizacja zasileń procesu zapewniająca jego prawidłowy przebieg

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

Zapewnienie jakości i standaryzacja w zarządzaniu procesami

W1, W2, U1, U2, K1, K2

14.

Praktyka zarządzania procesami w organizacji komercyjnej

W1, W2, U1, U2, K1, K2

15.

Praktyka zarządzania procesami w sektorze publicznym.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, projekt,
esej

Ocena 3.0 przyznawana jest uczestnikowi kursu, który pisemnie
poda poprawne odpowiedzi na 51% pytań testowych. Ocena 4.0
wymaga dodatkowo przygotowania eseju na zadany temat.
Ocena 5.0 wymaga dodatkowo przygotowania pracy projektowej
poświęconej analizie przebiegu procesów we wskazanej przez
prowadzącego organizacji.

60 / 144

Badania operacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.220.5cc0345d065ae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu badań operacyjnych na poziomie pozwalającym na jej praktyczne wykorzystanie
w trakcie przyszłej aktywności zawodowej uczestnika kursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent posiada wiedzę na temat dorobku badań
operacyjnych oraz ich wykorzystania w pomiarze
i analizie osiągnięć organizacji

FIC_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne
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W2

absolwent zna i rozumie sposób poprawnego
metodologicznie badania organizacji za pomocą
metod zaliczanych do dorobku badań operacyjnych

FIC_K2_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent umie zidentyﬁkować zjawiska, które można
przeanalizować za pomocą metod z zakresu badań
operacyjnych

FIC_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

absolwent posiada umiejętność prawidłowej
interpretacji wyników obliczeń przeprowadzanych
za pomocą metod z zakresu badań operacyjnych

FIC_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K1

absolwent potraﬁ przekonująco bronić wniosków
z wykonanych obliczeń wskazujących drogę
optymalizacji zjawisk, istotnych z perspektywy
funkcjonowania organizacji

FIC_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K2

absolwent potraﬁ ocenić konsekwencje wykorzystania
nabytej wiedzy w kontekście ochrony zarówno
interesu społecznego jak i organizacji, na rzecz której
pracuje.

FIC_K2_K10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

35

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza badań operacyjnych

W1

2.

Przegląd wybranych zastosowań badań operacyjnych (zagadnienie transportowe,
problem przydziału)

W1, W2

3.

Przegląd wybranych zastosowań badań operacyjnych (zagadnienie kolejek,
programowanie sieciowe)

W1, W2

Sylabusy
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4.

Wprowadzenie do programowania liniowego

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Optymalny wybór asortymentu produkcji

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Problem mieszanek

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Wybór procesu technologicznego

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Wprowadzenie do algorytmu simplex

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Gry z naturą

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Gry dwuosobowe o sumie zero

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

Gry niekooperacyjne o sumie różnej od zera

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Gry wieloosobowe

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

Podstawy budowanie portfela inwestycyjnego

W1, W2, U1, U2, K1, K2

14.

Optymalizacja portfela inwestycyjnego

W1, W2, U1, U2, K1, K2

15.

Wprowadzenie do metod wielokryterialnych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena 3.0 wymaga poprawnego rozwiązania 3 z 5 zadań na egzaminie
pisemnym. Ocena 4.0 wymaga poprawnego rozwiązania 4 z 5 zadań na
egzaminie pisemnym. Ocena 5.0 wymaga poprawnego rozwiązania 5 z 5
zadań na egzaminie pisemnym.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Ocena 3.0 wymaga poprawnego rozwiązania 3 z 5 zadań na kolokwium
zaliczeniowym. Ocena 4.0 wymaga poprawnego rozwiązania 4 z 5 zadań
zaliczenie pisemne
na kolokwium zaliczeniowym. Ocena 5.0 wymaga poprawnego
rozwiązania 5 z 5 zadań na kolokwium zaliczeniowym.

Sylabusy
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Logistyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.220.5cc0345d1f14c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z istotą oraz rolą logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

C2

Nabycie umiejętności korzystania z zasad organizacji procesów logistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie znaczenie fundamentalnych
doktryn i koncepcji organizacji w odniesieniu
do logistyki, posługując się terminologią nauk
ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym
poziomie.

FIC_K2_W01

egzamin pisemny

W2

absolwent zna i rozumie posiada wiedzę na temat
istoty i dynamiki głównych współczesnych systemów
społecznych, środowiskowych, gospodarczych
i politycznych oraz ich możliwych zależności
ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji
logistycznych.

FIC_K2_W02

egzamin pisemny

W3

absolwent zna i rozumie istotne skutki ekonomiczne,
społeczne, środowiskowe i zarządcze zjawisk
kulturowych w skali organizacji i instytucji (w
kontekście wiodących ujęć teoretycznych właściwych
dla zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem
logistyki).

FIC_K2_W05

egzamin pisemny

W4

absolwent zna i rozumie wiodące współczesne
koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji
między systemami gospodarczymi i organizacjami,
ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji
logistycznego łańcucha dostaw.

FIC_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ posiada umiejętność stosowania
w pracy i nauce pogłębionej i wyspecjalizowanej
wiedzy z obszaru logistyki.

FIC_K2_U01

egzamin pisemny

U2

absolwent potraﬁ potraﬁ stosować w pracy lub nauce
pogłębioną i wyspecjalizowaną wiedzę z obszarów
nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu
z logistyką).

FIC_K2_U02

egzamin pisemny

U3

absolwent potraﬁ potraﬁ uczestniczyć w procesach
podejmowania decyzji strategicznych z obszaru
logistyki oraz proponować niektóre procedury
rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych,
zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających
procesy podejmowania decyzji.

FIC_K2_U03, FIC_K2_U05,
FIC_K2_U06, FIC_K2_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do jest przygotowany
do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza
FIC_K2_K01
nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych,
społecznych, politycznych, środowiskowych
i zarządczych podejmowanych działań.

egzamin pisemny

K2

absolwent jest gotów do posiada zdolności
porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji
i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom
nie będącym specjalistami w zakresie logistyki.

egzamin pisemny

FIC_K2_K02

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

rozwiązywanie zadań problemowych

10

konsultacje

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i rozwój logistyki

W1, W2, W3, W4

2.

Procesy logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

W2, W4, U1, U3

3.

Infrastruktura procesów logistycznych

W1, U1, U2

4.

Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw

W3, W4, U3, K1

5.

Logistyka procesów zaopatrzenia

W3, W4, U1, K1

6.

Logistyka procesów produkcji

W3, W4, U1, K1

7.

Logistyka procesów dystrybucji

W3, W4, U1, K1

8.

Strategie logistyczne

W4, U1, U2, K2

9.

Koszty logistyki

U1, U3, K1

10.

Logistyka międzynarodowa – wybrane aspekty

W3, W4, U3, K1, K2

11.

Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych

U1, U3, K1, K2

12.

Koncepcje i metody zarządzania logistycznego – case studies

U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, burza mózgów, metody elearningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy zarządzania

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.2E0.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

opracowanie i złożenie pracy magisterskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent zna i rozumie wybrane metody: analizy
jakościowej, analizy ilościowej, wybrane narzędzia
ekonometryczne i statystyczne - dedykowane analizie
problematyki podejmowanej w pracy magisterskiej

FIC_K2_W05

wyniki badań

W2

absolwent zna i rozumie podstawy metodologii badań
naukowych

FIC_K2_W11

wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ wykorzystywać wybrane teorie,
metody i narzędzia w praktyce projektowania
i realizacji badań

FIC_K2_U02

wyniki badań

U2

absolwent potraﬁ prowadzić prace badawcze w celu
przygotowania pracy magisterskiej

FIC_K2_U11

wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do uzasadniania własnych
poglądów w pracy magisterskiej i innych formach
komunikacji

FIC_K2_K01

wyniki badań

K2

absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie,
inspirowania i organizowania procesu uczenia się

FIC_K2_K11

wyniki badań

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

50

konsultacje

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

280

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
310

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I etap - sformułowanie problemu (tematu) pracy i określenie celu pracy (przegląd
piśmiennictwa z przedmiotowego zakresu, dyskusje z promotorem, dyskusje
seminaryjne)

W2, U1, U2

2.

II etap - dobór literatury (bazy bibliograﬁczne)

W1, W2, U1, U2

3.

III etap - konceptualizacja i operacjonalizacja problemu (dyskusje z promotorem,
dyskusje seminaryjne)

W2, K1, K2

4.

IV etap - przygotowanie konspektu pracy

W1, W2, U1, U2

5.

V etap - projektowanie i przeprowadzenie badań

W1, W2, U1, U2

6.

VI etap - przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy (dyskusje z promotorem,
dyskusje seminaryjne)

W1, W2, U1, U2, K1

7.

VII etap - korekty merytoryczne i językowe

K2

8.

VIII etap - przyjęcie i recenzja pracy

K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, dyskusja
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do uzyskania zaliczenia pierwszego semestru seminarium wymagane są:
konspekt pracy (6-8 stron) oraz jeden rozdział.

Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do uzyskania zaliczenia drugiego semestru seminarium wymagany jest
wyraźny postęp prac nad dyplomem, w tym co najmniej jeden (kolejny)
rozdział pracy.

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
gotowa praca magisterska

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie wszystkich przedmiotów uprawniających do uczestnictwa w seminarium

Sylabusy
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Integracja europejska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.220.5cc0345d3b579.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zaprezentowanie struktury instytucjonalnej, warunków udziału i kierunków rozwoju regionalnego ugrupowania
integracyjnego, którego Polska jest członkiem

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki
współczesnych procesów integracyjnych

FIC_K2_W07

zaliczenie pisemne
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W2

absolwent posiada wiedzę dotyczącą systemu
instytucjonalnego UE

FIC_K2_W08

zaliczenie pisemne

U1

absolwent posiada umiejętność posługiwania się
przepisami prawa krajowego oraz europejskiego
w zakresie działalności gospodarczej i społecznej
w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji

FIC_K2_U08

zaliczenie pisemne

U2

absolwent potraﬁ sformułować potencjalny problem
badawczy z zakresu regionalnej integracji
gospodarczej

FIC_K2_U11

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do uzasadniania własnych
poglądów nt. integracji europejskiej

FIC_K2_K01

zaliczenie pisemne

K2

absolwent jest gotów do krytycznej oceny stanu swojej
FIC_K2_K05
wiedzy

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
57

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Internacjonalizacja gospodarki światowej a współczesny proces globalizacji i
regionalnej integracji gospodarczej.

W1, W2

2.

Wybrane regionalne ugrupowania gospodarcze, organizacje międzynarodowe oraz
inne przykładowe formy współpracy ponadnarodowej (case studies)

W1, W2, K1, K2

3.

Etapy integracji europejskiej – proces pogłębiania i poszerzania integracji

W1, W2, K1, K2

4.

Struktura oraz prawne aspekty funkcjonowania dawnych Wspólnot i obecnie Unii
Europejskiej. System instytucjonalny UE.

U1, U2

5.

Analiza kompetencji instytucji (organów) Unii Europejskiej (case studies).

U1, U2

Sylabusy
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6.

Proces kształtowania zasad swobodnego przepływu czynników produkcji, towarów
i usług.

W1, W2, K1, K2

7.

Polityki gospodarcze UE: regionalna, pieniężna. Teoria optymalnego obszaru
walutowego.

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Zajęcia kończy egzamin pisemny w formie zestawu 5 pytań otwartych

Wymagania wstępne i dodatkowe
słuchacz powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu makroekonomii

Sylabusy
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Instytucje rynkowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.220.5cc0345d55166.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest prezentacja podstawowych zagadnień związane z instytucjami rynkowymi – ich rodzajami,
zadaniami i znaczeniem w gospodarce rynkowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe zagadnienia związane z instytucjami
rynkowymi – ich rodzajami, zadaniami i znaczeniem
w gospodarce rynkowej.

FIC_K2_W04

projekt
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W2

specyﬁkę funkcjonowania instytucji rynkowych
w Polsce.

FIC_K2_W04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

na poziomie podstawowym analizować
funkcjonowanie wybranych instytucji rynkowych.

FIC_K2_U01

projekt

U2

na poziomie podstawowym posługiwać się
terminologią charakterystyczną dla instytucji
rynkowych.

FIC_K2_U01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizowania funkcjonowania wybranych instytucji
rynkowych na poziomie podstawowym .

FIC_K2_K01

projekt

K2

pracy w zespole.

FIC_K2_K01

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Proces instytucjonalizacji i formalizacji

W1, W2

2.

Charakterystyka instytucji pośrednictwa handlowego
• Instytucje handlu hurtowego
• Instytucje handlu detalicznego

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Instytucje rynkowe i ich klasyﬁkacja
• Leasing
• Franchising
• Targi i wystawy gospodarcze
• Giełdy
• Aukcje
• Banki
• Firmy ubezpieczeniowe

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt zaliczeniowy – grupowy, prezentacja na wskazany przez
wykładowcę temat.
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Rynki kapitałowe i pieniężne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.220.620b610955716.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wykazanie znaczenia rynku kapitałowego jako mechanizmu transformacji oszczędności w inwestycje w procesie
budowy konkurencyjnej gospodarki rynkowej

C2

zaprezentowanie szerokiej palety możliwości rynkowego wsparcia ﬁnansowego przedsiębiorstw i jednostek
samorządu terytorialnego

C3

wykształcenie wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z oferty rynku kapitałowego (emitent vs. inwestor)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent ma pogłębioną wiedzę w zakresie
funkcjonowania międzynarodowych rynków
ﬁnansowych ze szczególnym naciskiem na rynek
kapitałowy jako mechanizmu transformacji
oszczędności w inwestycje w procesie budowy
konkurencyjnej gospodarki rynkowej

FIC_K2_W07

egzamin pisemny

W2

absolwent ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad
emisji dłużnych i udziałowych papierów wartościowych

FIC_K2_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent ma umiejętności pozwalające
na wykonywanie zadań osoby zatrudnionej
na stanowisku doradcy ﬁnansowego

FIC_K2_U10

egzamin pisemny

U2

dokonywać obserwacji wybranych zjawisk i procesów
gospodarczych i na tej podstawie formułować własne
sądy i oceny występujących zależności w obszarze
rynku ﬁnansowego

FIC_K2_U01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do realnej oceny korzyści
i kosztów emisji dłużnych i udziałowych papierów
wartościowych

FIC_K2_K02

egzamin pisemny

K2

absolwent jest gotów przeprowadzić krótki kurs nt.
rynku kapitałowego

FIC_K2_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

System ﬁnansowy na tle systemu społeczno-gospodarczego i jego znaczenie dla
rozwoju sfery realnej gospodarki.

W1

2.

Komponenty systemu ﬁnansowego. Rynek ﬁnansowy – pojęcie, systematyka,
funkcje.

W1

3.

Główne procesy i zjawiska zachodzące w obszarze współczesnych
międzynarodowych rynków obrotu instrumentami ﬁnansowymi.

W1, U2

4.

Rozwój rynku giełdowego w Polsce. Analiza zmian infrastruktury prawnej,
technicznej oraz instytucji otoczenia rynku giełdowego.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Ogólna analiza prawa wspólnotowego określającego zasady organizacji i
funkcjonowania rynków regulowanych oraz ﬁrm inwestycyjnych. Dyrektywy o
rynkach instrumentów ﬁnansowych.

W2

6.

Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania w obiegu gospodarczym
instrumentów ﬁnansowych oraz papierów wartościowych. Źródła prawa papierów
wartościowych, ich systematyka oraz funkcje spełniane w obrocie gospodarczym.

W2

7.

Prawna i ekonomiczna analiza obrotu akcjami, prawami poboru, prawami do
nowych akcji oraz warrantami subskrypcyjnymi.

W2, K1, K2

8.

Wybrane aspekty wyceny akcji.

W2, U2, K1, K2

9.

Prawna i ekonomiczna analiza obrotu obligacjami: korporacyjnymi, spółdzielczymi,
W2, U1, U2, K1, K2
komunalnymi, skarbowymi oraz listami zastawnymi (I)

10.

Prawna i ekonomiczna analiza obrotu obligacjami: korporacyjnymi, spółdzielczymi,
W2, U1, U2, K1, K2
komunalnymi, skarbowymi oraz listami zastawnymi (II)

11.

Derywaty (opcje giełdowe, kontrakty typu futures) – istota, funkcje, zasady
zawierania transakcji (I)

W2, U1, U2, K1, K2

12.

Derywaty (opcje giełdowe, kontrakty typu futures) – istota, funkcje, zasady
zawierania transakcji (II)

W2, U1, U2, K1, K2

13.

Zasady dopuszczania do obrotu giełdowego instrumentów ﬁnansowych. Systemy
notowań stosowane na giełdach instrumentów ﬁnansowych.

W2, U1, U2, K1, K2

14.

Instytucje zbiorowego inwestowania.

U1, K1, K2

15.

Rynek pieniężny i walutowy – funkcje ekonomiczne, instrumenty.

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia kończy egzamin pisemny w formie zestawu 5 pytań otwartych

Wymagania wstępne i dodatkowe
słuchacz powinien dysponować wiedzą z zakresu makroekonomii, podstaw ﬁnansów, matematyki ﬁnansowej, bankowości,
ﬁnansów międzynarodowych,

Sylabusy
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Sprawozdawczość ﬁnansowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.220.5cc0345d6f593.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z regulacjami prawnymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie sprawozdawczości
ﬁnansowej

C2

Nauczenie studenta rozumienia zasad sporządzania sprawozdania ﬁnansowego

C3

Nauczenie studenta interpretacji i analizy danych zawartych w sprawozdaniu ﬁnansowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

81 / 144

W1

posiada wiedzę z zakresu podstawowych obowiązków
sprawozdawczych podmiotów gospodarczych

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W03

projekt

W2

posiada wiedzę dotyczącą zasad rachunkowości
według ustawy o rachunkowości

FIC_K2_W12

projekt

U1

potraﬁ zastosować elementy wiedzy teoretycznej
na temat analizy pionowej i poziomej sprawozdań
ﬁnansowych oraz analizy wskaźnikowej dla oceny
przedsiębiorstwa

FIC_K2_U01, FIC_K2_U03

projekt

U2

potraﬁ dokonać wstępnej analizy predykcji upadłości
ﬁrmy

FIC_K2_U05

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do pracy w grupie i uczenia się przez całe
życie

FIC_K2_K01, FIC_K2_K06

projekt

K2

jest gotów do samokształcenia

FIC_K2_K03

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

konsultacje

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

poprawa projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy prawne sporządzania sprawozdań w Polsce – charakterystyka
podmiotów zobligowanych do sporządzania sprawozdań ﬁnansowych w Polsce

W1

2.

Wyjaśnienie istoty i celu sporządzania sprawozdania ﬁnansowego oraz omówienie
użytkowników sprawozdania ﬁnansowego

W1, W2

3.

Roczne sprawozdania ﬁnansowe przedsiębiorstw oraz ich informacyjna rola we
współczesnej praktyce gospodarczej

W1

Sylabusy
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4.

Analiza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych

U1

5.

Charakterystyka i interpretacja wybranych wskaźników analizy ﬁnansowej

U1, U2

6.

Metody oceny zagrożenia kontynuacji działania przedsiębiorstwa

U1

7.

Jest gotów do pracy w grupie oraz uczenia się przez całe życie

K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.
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Przedsiębiorczość II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.240.5cc0345dd70a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Omawia się proces przedsiębiorczości od pomysłu do uruchomienia biznesu.

C2

Przedstawia się prawne aspekty przedsiębiorczości.

C3

Omawia się ryzyko związane z przedsiębiorczością.

C4

Przedstawia się zagadnienia związane z rozwojem innowacji jako narzędziem przedsiębiorczości.

C5

Omawia się modele biznesowe oraz sposoby ich zastosowania w praktyce biznesowej oraz e – biznesowej.

C6

Przedstawia się zarys koncepcji Business Model Mix.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student uzyskuje możliwość pogłębienia wiedzy
z zakresu pomiaru i analiz osiągnięć przedsiębiorstwa
w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania,
w szczególności zarządzania generowaniem wartości
w przyszłym przedsiębiorstwie oraz sposobów
zarządzania ryzykiem dla nowych przedsięwzięć
biznesowych.

FIC_K2_W04

egzamin pisemny

W2

student ma możliwość pogłębionego rozumienia relacji
biznesowych między podmiotami gospodarczymi,
instytucjami państwowymi oraz jednostkami sektora
FIC_K2_W08
ﬁnansowego w skali krajowej oraz międzynarodowej,
w szczególności w kontekście projektowania nowych
przedsięwzięć biznesowych.

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student ma możliwość pozyskania pogłębionej
umiejętności formułowania i rozwiązywania
problemów dotyczące przygotowania i projektowania
nowych przedsięwzięć biznesowych.

FIC_K2_U01

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

student uzyskuje możliwość pogłębienia umiejętności
w zakresie weryﬁkacji informacji ﬁnansowych
i nieﬁnansowych w zakresie ﬁnansowania nowych
przedsięwzięć biznesowych oraz dokonywać ich
analizy i syntezy w kontekście podejmowania decyzji.

FIC_K2_U07

egzamin pisemny,
prezentacja

K1

student ma możliwość pogłębienia kompetencji
w zakresie uzasadniania własnych poglądów,
przekonywania otoczenia w szczególności odnośnie
nowych przedsięwzięć biznesowych,w tym z zakresu
zarządzania, a także przekonywania i negocjowania
w imię realizacji wspólnych celów nowych
przedsięwzięć biznesowych.

FIC_K2_K01

egzamin pisemny

K2

student uzyskuje możliwość pogłębienia kompetencji
w zakresie myślenia i działania przedsiębiorczego od pomysłu do uruchomienia biznesu.

FIC_K2_K03

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Sylabusy
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konsultacje

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cele i zakres tematyczny modułu oraz szczegółowe omówienie warunków jego
zaliczenia.

W1

2.

Proces przedsiębiorczości – od pomysłu do uruchomienia biznesu.

W1, W2

3.

Ryzyko związane z podejmowaniem nowych przedsięwzięć biznesowych.

W1

4.

Tworzenie sieci współpracy w zakładaniu nowych przedsięwzięć biznesowych.

W2

5.

Modele biznesowe oraz sposoby ich zastosowania w praktyce biznesowej business model mix.

U1

6.

Finansowanie nowych przedsięwzięć biznesowych.

U2

7.

Społeczny wymiar przedsiębiorczości - od pomysłu do uruchomienia biznesu.

K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje,
praca grupowa
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zaliczenia modułu obejmuje wykonanie przez studenta zadań
zleconych oraz pisemny egzamin końcowy. W trakcie semestru
student ma możliwość wykazania się wynikami pracy własnej,
aktywnością oraz pomysłowością poprzez wykonanie zadań
zleconych (grupowych), a następnie zaprezentowanie wyników tych
prac. Warunkiem przystąpienia do pisemnego egzaminu końcowego
jest wykonanie prac grupowych oraz ich prezentacja na zajęciach.
Szczegółowe warunki zaliczenia modułu są omówione na pierwszych
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Studenci powinni posiadać znajomość zagadnień w zakresie: • teorii organizacji i zarządzania, • zarządzania strategicznego,
• cyklu życia produktu, • teorii innowacji, • zarządzania ﬁnansami przedsiębiorstwa, • zmienności otoczenia społeczno –
gospodarczego, • zmian technologicznych, • zastosowania ICT w działalności biznesowej, • umiejętności podejmowania
decyzji, • koncepcji zarządzania ryzykiem, • prawa własności intelektualnej, • prawnych uwarunkowań prowadzenia
działalności gospodarczej, • przeprowadzania analiz z zastosowaniem statystyki opisowej.

Sylabusy
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Psychologia w zarządzaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.240.5cc0345df30f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Psychologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0313Psychologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze współczesnym stanem wiedzy na temat psychologii organizacji oraz
implikacjami procesów opisywanych przez psychologię dla zachowań kadry menedżerskiej oraz personelu
w ﬁrmach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

informacje o różnych rodzajach struktur społecznych
i instytucjach życia społecznego oraz o zachodzących
w nich relacjach istotnych z punktu widzenia
psychologii zarządzania.

FIC_K2_W09

egzamin pisemny

W2

pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów
psychologii zarządzania, ze szczególnym
uwzględnieniem wiedzy szczegółowej w zakresie
przywództwa organizacyjnego w różnych typach
organizacji oraz dla różnych typów zespołów
zadaniowych.

FIC_K2_W09

egzamin pisemny

U1

potraﬁ porozumiewać się i współpracować
ze specjalistami w zakresie psychologii zarządzania
i innych dziedzin, jak i z z osobami spoza grona
specjalistów.

FIC_K2_U05, FIC_K2_U09

egzamin pisemny

U2

potraﬁ zaprojektować działania usprawniające,
prewencyjne i prorozwojowe na poziomie zespołu
pracowniczego oraz je w podstawowym zakresie
przeprowadzić.

FIC_K2_U03, FIC_K2_U04

egzamin pisemny

K1

wyrażania postawy akceptacji i przestrzegania praw
człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska
społeczne; rozwijania możliwości wpływu społecznego
z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek

FIC_K2_K05, FIC_K2_K06,
FIC_K2_K08, FIC_K2_K09

egzamin pisemny

K2

jest wrażliwy na problemy psychologiczne, gotowy
do komunikowania się i współpracy z otoczeniem –
w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej
dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach
i organizacjach realizujących działania na rzecz
poprawy psychologicznego dobrostanu
funkcjonowania środowiska pracy.

FIC_K2_K02, FIC_K2_K06,
FIC_K2_K07, FIC_K2_K08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

10

konsultacje

15

rozwiązywanie zadań

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Sylabusy
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pozyskanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Organizacja a zachowanie człowieka – ewolucja poglądów.

W1, K1

2.

Postawy i role przyjmowane przez członków organizacji.

W2, K2

3.

Zarządzanie, kierowanie i przywództwo w organizacji.

W1, W2

4.

Teorie cech, zachowań i sytuacyjne a praktyka przywództwa organizacyjnego.

W2

5.

Teoria podstaw władzy B.H. Ravena i jej znaczenie dla praktyki zarządzania

K1, K2

6.

Teoria przywództwa sytuacyjnego K. Blancharda i znaczenie dla praktyki
kierowania jednostką i zespołem.

K1, K2

7.

Style kierowania wymagające zdecydowanych postaw od osoby zarządzającej:
Instruktaż – specyﬁka stylu, zastosowanie. Delegowanie – specyﬁka stylu,
zastosowanie.

W2, U1, U2, K1, K2

8.

Style kierowania współdzielące odpowiedzialność i kontrolę nad zadaniem specyﬁka i zastosowanie

W2, U1, U2, K1, K2

9.

Etapy rozwoju zespołu a kierowanie. Specyﬁka kierowania zespołami w
poszczególnych rodzajach organizacji. Specyﬁka zespołów wirtualnych i
projektowych z punktu widzenia psychologii zarządzania.

W2, U2, K1, K2

10.

Kierowanie zmianą organizacyjną na poziomie: całej organizacji, zespołu
pracowniczego, pojedynczego pracownika. Psychologiczne aspekty zarządzania
zmianą organizacyjną uwzględniające specyﬁkę różnic indywidualnych oraz
dynamikę funkcjonowania zespołu.

W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie egzaminu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza i umiejętności z zakresu pierwszego roku studiów (SUM); obecność wymagana zgodnie z aktualnym regulaminem
studiów

Sylabusy
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Doradztwo organizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.240.5cc0345e17c60.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z tematyką doradztwa organizacyjnego. Student po zakończonym
kursie powinien wiedzieć jak rozwijała się branża konsultingowa, jakie są zadania konsultanta, jakie są rodzaje
konsultingu. Powinien być również świadomy problemów etycznych związanych z tą branżą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia związane z doradztwem
organizacyjnym. Jakie są role konsultanta, czym
charakteryzuje się ta branża. Na jakie aspekty należy
zwracać uwagę doradzając innym podmiotom.

FIC_K2_W04,
FIC_K2_W08,
FIC_K2_W09

egzamin pisemny

W2

wyzwania etyczne jakie stoją przed doradcami.

FIC_K2_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji
i krytycznej oceny możliwych wariantów strategii
organizacji

FIC_K2_U01, FIC_K2_U09

egzamin pisemny

U2

w odpowiedni sposób przygotować się do kontaktów
z potencjalnym klientem. Wie w jakich obszarach
mogą wystąpić problemy. Jest w stanie zaproponować
rozwiązanie problemu.

FIC_K2_U01, FIC_K2_U02,
FIC_K2_U03

egzamin pisemny

K1

pracy w zespołach pracowniczych skupiających się
na rozwiązywaniu zastanych problemów w organizacji.
Poszukiwania alternatywnych rozwiązań, analizy
danych oraz ich interpretację.

FIC_K2_K01, FIC_K2_K02,
FIC_K2_K04, FIC_K2_K09

egzamin pisemny

K2

kontaktów z klientem, wie na co zwracać uwagę
w trakcie rozmów, jakich błędów się wystrzegać.

FIC_K2_K01, FIC_K2_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Doradztwo organizacyjne – wprowadzenie

W1, U1, U2, K1, K2

2.

Geneza i Ewolucja doradztwa organizacyjnego

W1, U1, U2, K1, K2

3.

Klasyﬁkacja doradztwa i doradców organizacyjnych

W1, U1, U2, K1, K2

4.

Klient – konsultant

W1, U1, U2, K1, K2

5.

Konsultant skuteczny

W1, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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6.

Etyka w doradztwie organizacyjnym

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Wdrażanie

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pytania otwarte, 50% na zaliczenie.
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Diagnoza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.240.5cc0345e2fdcf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uświadomienie studentom istoty i roli wartości jako podstawowej kategorii myślenia ekonomicznego
we współczesnym zarządzaniu, w tym poznanie koncepcji zarządzania opartych na tworzeniu wartości oraz
analizy ﬁnansowej.

C2

Wykształcenie w studentach umiejętności przeprowadzenia diagnozy ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znaczenie podstawowej kategorii ekonomicznej, którą
jest wartość i tym samym znaczenie zarządzania
wartością, a w szczególności analizy ekonomicznej
przedsiębiorstwa.

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W02,
FIC_K2_W04

egzamin ustny, projekt

W2

student zna metody pomiaru wartości ekonomicznej
jako przedmiotu diagnozy ekonomicznej organizacji.

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W02,
FIC_K2_W04

egzamin ustny, projekt

U1

student posiada umiejętność stosowania w pracy lub
nauce wiedzy z obszaru zarządzania wartością, m.in.
w celu przeprowadzenia diagnozy ekonomicznej
organizacji.

FIC_K2_U01, FIC_K2_U02,
FIC_K2_U03, FIC_K2_U04,
FIC_K2_U05, FIC_K2_U06,
FIC_K2_U07

egzamin ustny, projekt

U2

student posiada umiejętność przeprowadzenia
diagnozy ekonomicznej przedsiębiorstwa,
a w szczególności analizy ﬁnansowej.

FIC_K2_U01, FIC_K2_U02,
FIC_K2_U03, FIC_K2_U04,
FIC_K2_U05, FIC_K2_U06,
FIC_K2_U07

egzamin ustny, projekt

U3

, w wybranym zakresie, projektować i stosować
w zarządzaniu mierniki dokonań przedsiębiorstwa.

FIC_K2_U03, FIC_K2_U04,
FIC_K2_U06, FIC_K2_U07

egzamin ustny, projekt

K1

uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji oraz
proponowania wybranych procedur rozstrzygnięć
problemów z wykorzystaniem metod i narzędzi
diagnozy ekonomicznej przedsiębiorstwa.

FIC_K2_K01, FIC_K2_K03,
FIC_K2_K07, FIC_K2_K08

egzamin ustny, projekt

K2

ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego,
w szczególności jest świadomy konieczności
aktualizacji wiedzy z zakresu zarządzania wartością
przedsiębiorstwa.

FIC_K2_K05, FIC_K2_K06

egzamin ustny, projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

9

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wartość jako podstawowa kategoria myślenia ekonomicznego. Jej postacie i
pomiar.
Czynniki kreacji wartości przedsiębiorstwa.
Percepcja wartości przedsiębiorstwa przez różne grupy jego interesariuszy, ze
szczególnym uwzgędnieniem właścicieli i klientów.

W1, U1, K2

2.

Kreowania wartości a strategia przedsiębiorstwa, model biznesowy, marketing
wartości. Wykorzystanie narzędzi Business Model Canvas i Business Model Design
Space.

W1, U1, U2, K1, K2

3.

Analiza ﬁnansowa: cele i zakres. Analiza wskaźnikowa.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

4.

Wstępna ocena elementów sprawozdania ﬁnansowego (bilansu, rachunku zysków
i strat, rachunku przepływów pieniężnych).

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5.

Analiza rentowności przedsiębiorstwa.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

6.

Analiza płynności ﬁnansowej przedsiębiorstwa.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

7.

Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

8.

Analiza efektywności gospodarowania przedsiębiorstwem.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

9.

Analiza piramidalna na przykładzie piramidy Du Ponta.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Elementem egzaminu jest
przedstawienie wniosków z projektu realizowanego na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien mieć ukończony kurs z podstaw zrządzania, podstaw rachunkowości, rachunkowości zarządczej,
controllingu strategicznego i podstaw ﬁnansów.

Sylabusy
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Controlling operacyjny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.240.5cc0345e4a0fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu controllingu operacyjnego, w tym jego funkcji, zadań, organizacji i narzędzi, oraz
pozyskanie umiejętności wspomagania kadry kierowniczej w procesach decyzyjnych z wykorzystaniem
instrumentów właściwych dla controllingu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znaczenie i zadania systemów controllingowych
w organizacjach, potraﬁ posługiwać się terminologią
z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu.

FIC_K2_W02,
FIC_K2_W03,
FIC_K2_W04

projekt, kazus

W2

student zna współczesne koncepcje i narzędzia
controllingowe oraz systemów pokrewnych wraz
stosowanymi w nich metodami pomiaru osiągnięć
organizacji.

FIC_K2_W02,
FIC_K2_W03,
FIC_K2_W04

projekt, kazus

U1

student posiada umiejętność pogłębionej obserwacji
wybranych zjawisk i procesów w organizacji oraz ich
analizy i interpretacji przy zastosowaniu koncepcji
i narzędzi controllingu.

FIC_K2_U02, FIC_K2_U03,
FIC_K2_U04, FIC_K2_U05,
FIC_K2_U06, FIC_K2_U07

projekt, kazus

U2

, w wybranym zakresie, projektować i stosować
w zarządzaniu mierniki dokonań organizacji.

FIC_K2_U03, FIC_K2_U04

projekt, kazus

K1

uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji oraz
proponowania wybranych procedur rozstrzygnięć
problemów z wykorzystaniem metod i narzędzi
controllingu.

FIC_K2_K01, FIC_K2_K07

projekt, kazus

K2

ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego,
w szczególności jest świadomy konieczności
aktualizacji wiedzy z zakresu controllingu

FIC_K2_K05, FIC_K2_K06

projekt, kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie projektu

10

rozwiązywanie kazusów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zadania controllingu operacyjnego.
Miejsce kontroli w controllingu.
Raportowanie zarządcze jako element systemu controllingu.
Decentralizacja zarządzania.

W1, K1, K2

Sylabusy
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2.

Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie:
centrum odpowiedzialności za koszty,
centrum odpowiedzialności za przychody,
centrum odpowiedzialności za zysk,
centrum odpowiedzialności za inwestycje

W1, W2, K1, K2

3.

Budżetowanie jako narzędzie zarządzania. System budżetowy.

W1, W2, K1, K2

4.

Budżetowanie i analiza odchyleń budżetowych w centrum kosztów.
Budżetowanie elastyczne.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Budżetowanie i analiza odchyleń marży pokrycia kosztów w centrum przychodów.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Projektowanie systemu pomiaru osiągnięć w centrach zysku.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Procedura budżetowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
projekt, kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
Rozwiązywanie problemów istniejących w praktyce gospodarczej: studia
przypadków przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien mieć ukończony kurs z podstaw zrządzania, podstaw rachunkowości, rachunkowości zarządczej,
controllingu strategicznego.

Sylabusy
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Informatyczne systemy zarządzania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.240.5cc0345e7d26b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat systemów informatycznych zarządzania
przedsiębiorstwem.

C2

Celem jest również zapoznanie studentów z możliwościami i ograniczeniami procesu informatyzacji
przedsiebiorstwa.

C3

Przedmiot ten ma pomóc studentom w zrozumieniu istotnych problemów występujących podczas wdrażania,
administracji oraz obsługi współczesnych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie ﬁrmą.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

FIC_K2_W03,
podstawowe zasady działania i zarządzania systemami
FIC_K2_W04,
informatycznymi w przedsiębiorstwie.
FIC_K2_W05

zaliczenie

W2

student zna deﬁnicje oraz typologie systemów
informatycznych stosowanych we współczesnych
przedsiębiorstwach.

FIC_K2_W03,
FIC_K2_W04,
FIC_K2_W05

zaliczenie

U1

zidentyﬁkować istotne problemy występujące podczas
wdrażania, administracji oraz obsługi współczesnych
systemów informatycznych wspomagających
zarządzanie ﬁrmą.

FIC_K2_U01, FIC_K2_U03,
FIC_K2_U07

zaliczenie

U2

zidentyﬁkować i wykorzystać efekty zastosowania
informatycznych systemów zarządzania
w przedsiębiorstwie.

FIC_K2_U02, FIC_K2_U03,
FIC_K2_U05

zaliczenie

K1

rozwiązywania problemów związanych
z zastosowaniem wybranych systemów
informatycznych wspomagających proces zarządzania
przedsiębiorstwem.

FIC_K2_K04, FIC_K2_K07,
FIC_K2_K08

zaliczenie

K2

podejmowania samodzielnych decyzji uwzględniając
efekty zastosowania informatycznych systemów
zarządzania przedsiębiorstwem.

FIC_K2_K02, FIC_K2_K03,
FIC_K2_K04, FIC_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rola systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Generacje systemów Informatycznych.
Modułowość systemów informatycznych.

W1, W2, U1, K1

2.

Integracja systemów informatycznych.
Proces wdrażania, użytkowania i utrzymania systemów zintegrowanych.
Korzyści i ograniczenia wykorzystania zintegrowanych systemów zarządzania
przedsiębiorstwem.

W2, U2, K1, K2

3.

Przegląd systemów informatycznych wspomagających zarządzanie ﬁrmą:
1. Zintegrowane systemy informatyczne klasy MRP/ERP II.
2. Zarządzanie relacjami z kontrahentami (CRM - Customer Relationship
Management)
3. Zintegrowane systemy zarządzania zasobami informacyjnymi w
przedsiębiorstwie (ECM - Enterprise Content Management)
4. System zarządzania dokumentami (DMS - Document Management System)
5. Zaawansowane narzędzia do analizy danych (Excel, Statistica, SPSS)

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość pakietu Oﬃce

Sylabusy
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Ekonometria ﬁnansowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.240.620b613a286f0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami budowy i weryﬁkacji modeli ekonometrycznych oraz prognozowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe metody analizy ekonometrycznej
i prognozowania.

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W05,
FIC_K2_W07

egzamin pisemny,
projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
budować i weryﬁkować model ekonometryczny oraz
opracować prognozę.

U1

FIC_K2_U01, FIC_K2_U02,
FIC_K2_U06

egzamin pisemny,
projekt

FIC_K2_K01

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
krytycznej oceny problemu i podejmowania
racjonalnych decyzji wykorzystując metody ilościowe.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

ćwiczenia

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie projektu

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady specyﬁkacji przyczynowo-skutkowego modelu ekonometrycznego.

W1, U1, K1

2.

Klasyczny model regresji liniowej. Estymacja modelu i jego weryﬁkacja.

W1, U1, K1

3.

Prognozowanie procesów ekonomicznych. Model trendu. Model wygładzania
wykładniczego.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

pozytywna ocena z egzaminu

ćwiczenia

projekt

obecność na zajęciach; pozytywna ocena z projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
statystyka matematyczna

Sylabusy
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Analiza rynku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.240.5cc0345e9a3e7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przekazane wiedzy na temat podstawowych metod stosowanych do analizy wybranych
obszarów rynku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

mechanizm funkcjonowania rynku.

FIC_K2_W04

projekt
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W2

podstawowe metody stosowane do analizy wybranych
obszarów rynku.

FIC_K2_W04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dobrać właściwe metody do analizy konkretnego
przypadku.

FIC_K2_U01

projekt

U2

przeanalizować wybrane zjawiska rynkowe.

FIC_K2_U01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

analizy konkretnego przypadku.

FIC_K2_K01

projekt

K2

pracy w zespole.

FIC_K2_K01

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota analizy rynku
– Analiza jako metoda naukowa
– Źródła danych
– Zasady, etapy i cele analizy rynku
– Zastosowania wyników analizy i ich interpretacja
– Analiza rynku a badania marketingowe

W1, W2

2.

Rynek jako przedmiot analizy
– Pojęcie rynku
– Rynek jako układ
– Rynek jako system
– Relacje pomiędzy elementami rynku
– Analiza mechanizmu rynkowego

W1, W2

Sylabusy
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3.

Cenowa i dochodowa analiza pojemności rynku
– Potrzeby jako wyznacznik pojemności rynku; zależności pomiędzy potrzebami,
spożyciem, podażą i popytem,
– Istniejące hierarchie potrzeb a współczesne trendy kreowania, wzmacniania
potrzeb, skłonności i przyzwyczajeń; substytucja i komplementarność na
współczesnych rynkach
– Wpływ dochodów na pojemność rynku: wskaźniki elastyczności dochodowej
wartościowy, ilościowy i cenowy
– Wpływ cen na pojemność rynku: wskaźniki elastyczności cenowej wartościowy i
ilościowy
– Elastyczność krzyżowa
– Aktualne przejawy paradoksów rynkowych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Analiza chłonności rynku
– Pojemność a chłonność rynku
– Analiza przewidywanej chłonności rynku
– Model substytucji

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Analiza aktywizacji potrzeb i popytu
– Analiza popytu kształtującego się
– Analiza trendów i wahań sezonowych
– Budowa i interpretacja modeli trendu oraz ich parametrów
– Metody wyznaczania wskaźników wahań okresowych
– Analiza i interpretacja wahań sezonowych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Projekt zaliczeniowy – analiza wybranego rynku branżowego z
zastosowaniem wybranych metod analizy.
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Innowacje i polityka innowacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.240.5cc0345eb30f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

prezentacja wiedzy z zakresu teorii i praktyki innowacji, (ekonomii innowacji) , istoty, procesu, modelu innowacji,
klasyﬁkowania innowacji, mierzenia i oceny innowacyjności;

C2

wyjaśnienie istoty narodowych i regionalnych systemów innowacji w różnych krajach i dokonywanie analizy
porównawczej wg sporządzonej mapy kryteriów;

C3

dostarczenie informacji i wiedzy o najlepszych praktykach realizacji polityki innowacyjnej i jej roli we wzroście
konkurencyjności gospodarki;

C4

objaśnienie wg różnych nurtów badawczych roli umiejętnego budowania strategii rozwoju opierając ja
na czynnikach -nośnikach innowacji w przedsiębiorstwie, regionie i gospodarce

C5

zapoznanie studentów z praktycznymi ścieżkami poszukiwania i wdrażania innowacji (od idei do komercjalizacji)

C6

wyjaśnienie znaczenia tworzenia i ochrony własności intelektualnej, wskazanie organizacji i warunków ochrony
własności intelektualnej

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcia innowacji, ich klasyﬁkacji, systemów innowacji
i uwarunkowań ich ewolucji, ich miejsca w gospodarce
i społeczeństwie

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W10

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

W2

ma wiedzę na temat innowacyjności, sposobów jej
mierzenia, jej roli we wzroście konkurencyjności kraju,
regionu, przedsiębiorstwa

FIC_K2_W07,
FIC_K2_W11

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

W3

rozumie istotę działalności innowacyjnej, edukacji dla
innowacji

FIC_K2_W08,
FIC_K2_W12

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

W4

wskazać priorytety rozwoju badań i innowacji
w gospodarce, regionie stosując adekwatne metody
wyznaczania priorytetów

FIC_K2_W06,
FIC_K2_W07

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

W5

obliczyć korzyści z wdrożenia innowacji

FIC_K2_W02,
FIC_K2_W08

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

W6

potraﬁ ocenić przydatność określonej formy
ﬁnansowania danej aktywności badawczej lub
innowacyjnej

FIC_K2_W11,
FIC_K2_W12

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

W7

student wie jak założyć przedsiębiorstwo innowacyjne,
tworzyć komórkę zarządzania innowacjami i prowadzić
ten proces

FIC_K2_W04,
FIC_K2_W06

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

W8

student posiada umiejętność oceny i doboru
efektywnych form ochrony własności intelektualnej
oraz właściwej aktywności w przypadku naruszeń

FIC_K2_W02,
FIC_K2_W08

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

W9

rozumie przebieg procesu innowacji i warunki
stosowania określonego modelu tego procesu

FIC_K2_W11

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ocenić warunki i przydatność źródeł ﬁnansowania
innowacji w kraju i za granicą

FIC_K2_U01, FIC_K2_U07

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

U2

potraﬁ stworzyć biznes plan przedsięwzięcia
innowacyjnego,

FIC_K2_U02, FIC_K2_U11

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

U3

zbudować strategie działania przedsiębiorstwa
innowacyjnego

FIC_K2_U03, FIC_K2_U09

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

U4

znaleźć partnerów (sieci) dla danego przedsięwzięcia
innowacyjnego w układach krajowych, regionalnych
i międzynarodowych

FIC_K2_U01, FIC_K2_U08

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

U5

student posiada umiejętność określania warunków
dostępu do źródeł innowacji w gospodarce
i społeczeństwie

FIC_K2_U07, FIC_K2_U10

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

U6

korzystć z narzędzi polityki ekonomicznej
stanowiących wsparcie aktywności innowacyjnej

FIC_K2_U02, FIC_K2_U04

egzamin pisemny,
projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

Sylabusy
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student kreuje kulturę innowacji

FIC_K2_K08, FIC_K2_K11

projekt, wyniki badań,
esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

8

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do egzaminu

5

Przygotowywanie projektów

5

przygotowanie raportu

5

przeprowadzenie badań empirycznych

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

podstawy teorii innowacji i zmian techniczno-technologicznych, (powstanie
ekonomii innowacji)

W1, W2, U1, U2, K1

2.

procesy innowacji, ewolucja, modele, ocena

W1, W3, U3, U4, K1

3.

gospodarka a innowacje technologiczne – powstawanie narodowych systemów
innowacji

W1, W2, U2, U5, K1

4.

modele specyﬁcznych struktur dla rozwoju innowacji w świecie i w Polsce

W3, W4, U4, U5, K1

5.

ﬁnansowanie innowacji

W1, W6, U1, U5, K1

6.

zarządzanie innowacjami

W5, W7, U2, U3, K1

Sylabusy
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7.

innowacje i innowacyjność : ocena i mierzenie innowacyjności

W2, W5, U5, U6, K1

8.

polityka innowacyjna państwa

W2, W4, U3, U6, K1

9.

Foresight i jego znaczenie w badaniach nad innowacjami

W1, W4, U3, U5, K1

10.

akademicka przedsiębiorczość – analiza przypadków

W5, W7, U2, U4, K1

11.

własność intelektualna w osiąganiu sukcesu z innowacji

W8, W9, U3, U6, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
metody e-learningowe, udział w badaniach, grywalizacja, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, projekt, wyniki
badań, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach obowiązkowa, (2 nieobecności
dozwolone)warunki są ustalane każdorazowo przed
rozpoczęciem kursu (przygotowanie referatu lub eseju,
prezentacji z wyszukanej innowacji, projekt innowacji,
udział w badaniach z wykładowcą - jeśli są prowadzone

Wymagania wstępne i dodatkowe
mikro, makroekonomia, polityka makroekonomiczna państwa, ﬁnanse

Sylabusy
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Elementy optymalizacji podatkowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.240.620b615a50afd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z istotą optymalizacji podatkowej w kontekście zarządzania
ﬁnansami przedsiębiorstw, pokazania głównych narzędzi optymalizacyjnych z wyraźnym wskazaniem legalnych
i nielegalnych technik w świetle aktualnych przepisów podatkowych. Ponadto ważne jest uświadomienie
problemu rajów podatkowych i ich wpływu na kierunki przepływów ﬁnansowych w globalnej gospodarce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady funkcjonowania systemu podatkowego i jego
funkcje w gospodarce rynkowej

FIC_K2_W06,
FIC_K2_W07,
FIC_K2_W08

egzamin pisemny

W2

główne narzędzia optymalizacji podatkowej i ich
wpływ na sytuację ﬁnansową przedsiębiorstw

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W02,
FIC_K2_W03,
FIC_K2_W04

egzamin pisemny

W3

problem unikania opodatkowania z wykorzystaniem
nielegalnych technik optymalizacyjnych

FIC_K2_W02,
FIC_K2_W04,
FIC_K2_W07,
FIC_K2_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się podstawowymi przepisami prawa
z zakresu systemu podatkowego i zasad rozliczania
głównych obciążeń publicznoprawnych

FIC_K2_U08

egzamin pisemny

U2

zidentyﬁkować i wykorzystywać metody optymalizacji
podatkowej w praktyce gospodarczej

FIC_K2_U01, FIC_K2_U02,
FIC_K2_U03, FIC_K2_U04,
FIC_K2_U05, FIC_K2_U07

egzamin pisemny

U3

oszacować ryzyko podatkowe związane
ze stosowaniem nielegalnych narzędzi
optymalizacyjnych

FIC_K2_U03, FIC_K2_U04,
FIC_K2_U05, FIC_K2_U06,
FIC_K2_U07, FIC_K2_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myślenia i działania w sposób aktywny na rzecz
optymalizowania sytuacji ﬁnansowej przedsiębiorstwa

FIC_K2_K02, FIC_K2_K03,
FIC_K2_K04, FIC_K2_K07,
FIC_K2_K09, FIC_K2_K10

egzamin pisemny

K2

rozwijania własnych kompetencji w zakresie
znajomości prawa podatkowego i umiejętnego
korzystania z narzędzi optymalizacyjnych

FIC_K2_K05, FIC_K2_K06,
FIC_K2_K11

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

15

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do zajęć

15

rozwiązywanie kazusów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólne zasady funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce

W1, U1

2.

Zasady opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym

W1, U1, K2

3.

Mechanizm rozliczania podatku od towarów i usług

W1, U1, K2

4.

Główne zasady rozliczania obciążeń publicznoprawnych od wynagrodzeń
pracowników

W1, U1, K2

5.

Istota optymalizacji podatkowej w kontekście zarządzania ﬁnansami
przedsiębiorstwa, optymalizacja a unikanie opodatkowania

W1, U1, U3, K1, K2

6.

Różnice między wynikiem bilansowym a podatkowym z prowadzonej działalności
gospodarczej

W2, U1, U2, K1, K2

7.

Narzędzia optymalizacji podatkowej w zakresie opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

8.

Ceny transferowe między spółkami powiązanymi oraz zasady ich dokumentowania

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

9.

Rezydencja podatkowa i techniki optymalizacji dochodów osobistych osób
ﬁzycznych

W2, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

10.

Rola rajów podatkowych w unikaniu opodatkowania skutków działalności
gospodarczej i dochodów osobistych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

11.

Mechanizmy optymalizacji w zakresie podatku od towarów i usług oraz główne
rodzaje przestępstw w zakresie wyłudzania VAT

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

12.

Nadużycia ﬁnansowe związane z unikaniem opodatkowania

W3, U3, K1, K2

13.

Odpowiedzialność za nadużycia podatkowe w Polsce

W1, W3, U1, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu struktury systemu podatkowego, zasad rozliczania
głównych obciążeń publicznoprawnych w Polsce, rachunkowości ﬁnansowej i zarządczej, analizy ﬁnansowej, zarządzania
ﬁnansami oraz prawa gospodarczego.

Sylabusy
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Prawo cywilne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.280.5cab068421bec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu "Prawo cywilne" jest poznanie przez studentów podstaw jednej z najistotniejszych gałęzi prawa
jaką jest prawo cywilne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna kluczowe przepisy, dyrektywy i zalecenia
Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie
organizacji wybranych sektorów oraz funkcjonowanie
jednolitego rynku europejskiego.

FIC_K2_W08

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie szczegółowe relacje między
podmiotami gospodarczymi, instytucjami
państwowymi oraz jednostkami sektora ﬁnansowego
w skali krajowej oraz międzynarodowej

FIC_K2_W12

zaliczenie pisemne

U1

student posługuje się wybranymi normami
i standardami w procesach planowania,
organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości
itp.), w tym na poziomie zintegrowanym

FIC_K2_U08

zaliczenie pisemne

U2

Student posiada umiejętność posługiwania się
przepisami prawa krajowego oraz europejskiego
w zakresie działalności gospodarczej i społecznej
w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji

FIC_K2_U11

zaliczenie pisemne

K1

Student jest przygotowany do tworzenia
i uczestniczenia w pracy zespołów
interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza
FIC_K2_K03
nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych,
społecznych, politycznych, środowiskowych
i zarządczych podejmowanych działań

zaliczenie pisemne

K2

Student jest gotów do współpracy z osobami
reprezentującymi inne obszary aktywności podmiotu
gospodarczego/organizacji

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

FIC_K2_K08

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I. Część ogólna prawa cywilnego
1. Przedmioty prawa cywilnego: rzeczy, część składowa, przynależności, pożytki,
dobra osobiste, majątek i mienie, itp.;
2. Podmioty prawa cywilnego: osoby ﬁzyczne i prawne, zdolność prawna, zdolność
do czynności prawnych, miejsce zamieszkania, konsument i przedsiębiorca;
3. Czynności prawne: pojęcie i rodzaj, oświadczenie woli, wykładnia oświadczeń
woli, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli;
4. Zawarcie umowy: zasada swobody umów, oferta i jej przyjęcie, negocjacje,
aukcja, przetarg, zawieranie umów w obrocie elektronicznym
5. Przedstawicielstwo: przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura;
6. Sankcje wadliwości czynności prawnych
7. Przedawnienie i terminy zawite

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

II. Prawo rzeczowe - aspekty wybrane

W1, W2, U1, U2

3.

III. Zobowiązania- aspekty wybrane

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

IV. Prawo rodzinne i spadkowe- aspekty wybrane

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywnie zdany egzamin końcowy
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Controlling ﬁnansowy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.280.5cc0345f4e7b1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie wiedzy o roli i zadaniach controllingu ﬁnansowego

C2

Opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu controllingu ﬁnansowego ze szczególnym uwzględnieniem
zarządzania płynnością ﬁnansową, rentownością ﬁnansową oraz wspierania kadry zarządzającej w zarządzaniu
ﬁnansami przedsiębiorstw

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma podstawową wiedzę związaną z uwarunkowaniami
zarządzania przedsiębiorstwem przy wykorzystaniu
systemu controllingu

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

identyﬁkuje problemy controllingu i jest w stanie
przeanalizować obszary, które dotyczą ﬁnansowych
działań w przedsiębiorstwie

FIC_K2_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ przeprowadzić proste analizy ﬁnansowe
i w sposób syntetyczny może wnioskować
na podstawie efektów przeprowadzonych analiz

FIC_K2_U01, FIC_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ zrozumieć zasady działania i potrzeby
controllingu ﬁnansowego w przedsiębiorstwie

FIC_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ pracować zespołowo i posiada świadomość
stałego dokształcania w świetle zmieniających się
uwarunkowań otoczenia gospodarczego

FIC_K2_K06, FIC_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K2

zdaje sobie sprawę z potrzeby samokształcenia przez
całe życie zawodowe

FIC_K2_K11

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

rozwiązywanie zadań

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota controllingu ﬁnansowego i jego miejsce w systemie controllingu

W1, W2

2.

Cele i zadania controllingu ﬁnansowego

W1

3.

Instrumenty strategicznego controllingu ﬁnansowego

W1

Sylabusy
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4.

Instrumenty operacyjnego controllingu ﬁnansowego

W1

5.

Wielostopniowy rachunek marż pokrycia

W1

6.

Budżetowanie i analiza odchyleń

U1, U2

7.

Zespołowe sporządzanie preliminarza wpływów i wydatków

U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.
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Controlling personalny w przedsiębiorstwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.280.620b6516ddd73.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie przez Studenta umiejętności pogłębionej obserwacji zjawisk zachodzących w organizacji i jej otoczeniu.

C2

Nabycie przez Studenta umiejętności dokonywania analizy wybranych procesów ze szczególnym uwzględnieniem
procesów zachodzących w obszarze zasobów ludzkich.

C3

Nabycie przez Studenta umiejętności doboru odpowiednich metod i narzędzi w rozwiązywaniu praktycznych
problemów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań tych problemów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent zna zasady funkcjonowania systemu
controllingu personalnego w organizacji i jego
powiązania z innymi obszarami działalności.

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W03

wyniki badań, esej,
prezentacja

W2

absolwent zna zasady budowy narzędzi
do gromadzenia, analizy i prezentacji danych
z obszaru zasobów ludzkich w organizacji.

FIC_K2_W11

wyniki badań

W3

absolwent rozumie znaczenie etycznego postępowania
FIC_K2_W12
w ramach zawodu.

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

nabyte umiejętności pozwalają na swobodne
stosowanie w praktyce zaawansowanej,
wyspecjalizowanej wiedzy z obszaru nauk
o zarządzaniu w powiązaniu ze specjalnością.

FIC_K2_U02, FIC_K2_U04

zaliczenie pisemne,
wyniki badań

U2

absolwent potraﬁ wykorzystywać narzędzia z obszaru
controllingu personalnego w procesie podejmowania
decyzji strategicznych i operacyjnych.

FIC_K2_U05

wyniki badań

K1

absolwent jest przygotowany uczestniczenia w pracy
zespołów interdyscyplinarnych w środowisku
organizacji i poza nim, rozumie znaczenie
podejmowanych działań w ramach problemów
występujących w obszarze zarządzania zasobami
ludzkimi.

FIC_K2_K02, FIC_K2_K07

zaliczenie pisemne, esej

K2

absolwent jest gotów do organizowania pracy zgodnie
z kryteriami ich ważności.

FIC_K2_K04

wyniki badań

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

10

analiza badań i sprawozdań

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie, rodzaje i funkcje controllingu personalnego

U1

2.

Rola controllingu i controllera w różnych strukturach organizacyjnych.

K1

3.

Wykorzystanie wskaźników ilościowych i jakościowych controllingu personalnego
oraz narzędzi controllingu zaadaptowanych z innych obszarów zarządzania

W1, W2, U2

4.

Controlling personalny a koszty w obszarze personalnym

W1, U1

5.

Bariery wdrażania controllingu personalnego.

U1

6.

Informatyczne narzędzia wsparcia controllingu personalnego

W1, W2

7.

Relacja ZZL i controllingu personalnego

U1, K1

8.

Kompetencje controllera i jego zadania w procesie controllingu personalnego w
organizacji

W3, K1, K2

9.

Proces wdrażania controllingu personalnego w organizacji

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, wyniki badań, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. pozytywny wynik egzaminu w formie testu, 2.
przygotowanie prezentacji multimedialnej lub eseju
3. realizacja projektów na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu: - zarządzania, - zarządzania zasobami ludzkimi. Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Kontrola zarządcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.280.5cc0345f672dc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy o roli i zadaniach kontroli zarządczej

C2

Nauczenie standardów kontroli zarządczej

C3

Nauczenie korzystania z różnych źródeł informacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu
kontroli zarządczej w Polsce i na świecie

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W02,
FIC_K2_W03,
FIC_K2_W04

projekt

W2

identyﬁkuje problemy systemu kontroli zarządczej
i jest w stanie przeanalizować obszary, które dotyczą
ﬁnansowych działań w przedsiębiorstwie

FIC_K2_W02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ zrozumieć i stosować zasady działania
i potrzeby kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie

FIC_K2_U04

projekt

U2

potraﬁ stosować podstawowe standardy kontroli
zarządczej

FIC_K2_U08

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma pełną świadomość roli kontroli zarządczej
w sektorze publicznym i niepublicznym oraz jest
otwarty na poszerzanie kwaliﬁkacji zawodowych

FIC_K2_K01, FIC_K2_K02,
FIC_K2_K03

projekt

K2

zdaje sobie sprawę z potrzeby samokształcenia przez
całe życie zawodowe

FIC_K2_K11

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia kontroli zarządczej w zarysie

W1

2.

Istota i cele systemu kontroli zarządczej

W2

3.

Nowoczesna zintegrowana koncepcja ramowa kontroli wewnętrznej według
standardu COSO

U1

Sylabusy
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4.

Elementy systemu kontroli zarządczej: środowisko wewnętrzne, zarządzanie
ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena

W1, W2

5.

Proces wdrażania kontroli zarządczej w jednostce

U1

6.

Zadania kierownika jednostki i głównego księgowego w zakresie kontroli
zarządczej

K1, K2

7.

Zasady obiegu dokumentów ﬁnansowo-księgowych w ramach kontroli zarządczej

U1, U2

8.

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

U1, U2

9.

Plan działalności i sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostki

U1

10.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.
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Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.280.5cc0345f31771.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student powinien posiadać umiejętność poruszania się po rynku pracy w Polce jak i UE oraz potraﬁ budować
projekt rozwojowy dla osób w różnego typu organizacjach jak i z punktu klienta organizacji doradztwa
personalnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie kluczowe zagadnienia
dotyczące rynku pracy w Unii Europejskiej

FIC_K2_W09

projekt, prezentacja
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W2

absolwent zna i rozumie zasady oraz podstawowe
zagadnienia dotyczące metod rozwoju kompetencji,

FIC_K2_W10

projekt, prezentacja

U1

absolwent potraﬁ wykorzystać w praktyce lub nauce
specjalistyczną wiedzę z obszaru doradztwa
zawodowego i pośrednictwa pracy integrować ją
z wiedzą z innych dyscyplin w celu tworzenia
innowacyjnych rozwiązań problemów gospodarczych

FIC_K2_U03

projekt

U2

absolwent potraﬁ uczestniczyć w procesach
podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych
oraz proponować rozwiązania z wykorzystaniem
metod i narzędzi z obszaru doradztwa i pośrednictwa
pracy

FIC_K2_U05

projekt

K1

absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie,
inspirowania i organizowania procesu uczenia się
innych osób w oparciu o wiedzę z zakresu doradztwa
zawodowego i pośrednictwa pracy

FIC_K2_K11

projekt, prezentacja

K2

absolwent jest gotów do tworzenia i uczestnictwa
w pracy zespołów interdyscyplinarnych w zakresie
doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy

FIC_K2_K06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

konsultacje

5

rozwiązywanie zadań

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólne przybliżenie tematyki, będącej przedmiotem wykładów; przedstawienie
założeń dotyczących projektów studenckich
Istota doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy – wyjaśnienie terminów,
przedmioty i specyﬁka, ich rozwój, główne wyzwania i dylematy

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Rola zawodowa i organizacyjna doradcy zawodowego

W2, U1, K1

3.

Metody i techniki stosowane w doradztwie zawodowym

W2, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie projektu i prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zachowania organizacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.280.5cc0345f81988.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu zachowań organizacyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

pojęcie, istotę zachowań organizacyjnych

FIC_K2_W09

egzamin pisemny

W2

wpływ zachowań organizacyjnych na wszystkich
członków organizacji

FIC_K2_W09

egzamin pisemny

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zinterpretować zjawiska zachodzące w organizacji

FIC_K2_U07

egzamin pisemny

U2

przewidywać zachowania członków organizacji oraz
reagować na nie

FIC_K2_U09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rzetelnej pracy w grupie

FIC_K2_K05, FIC_K2_K11

egzamin pisemny

K2

samodzielnego rozwiązywania problemów

FIC_K2_K03, FIC_K2_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zachowania organizacyjne - deﬁnicje, typologie

W1

2.

Gry w organizacji

W2, U1, U2

3.

Rola wartości organizacyjnych

W1

4.

Motywacja

U1, U2

5.

Zespoły pracownicze

U2, K1

6.

Zachowania kryminalne i nieetyczne

K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie minimum 50% punktów na egzaminie pisemnym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu studiów I stopnia

Sylabusy
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Zarządzanie międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.280.5cc03453f24db.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o zarządzaniu i jakości

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0413Zarządzanie i administracja

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

opisać dynamikę zjawisk prowadzących
do powstawania globalnego rynku.

FIC_K2_W08

egzamin

W2

student umie wyjaśnić podstawowe strategie
i mechanizmy umiędzynarodowienia działalności
przedsiębiorstw z uwzględnieniem przesłanek
teoretycznych umiędzynarodowienia.

FIC_K2_W08

egzamin

W3

student zna i potraﬁ opisać globalne uwarunkowania
konkurencyjności przedsiębiorstw i zjawiska związane
z konﬁguracją łańcucha wartości.

FIC_K2_W08

egzamin

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posługuje się odpowiednimi żródłami
wtórnymi oraz danymi faktograﬁcznymi w celu
opisu/dyskusji zjawisk związanych
z umiędzynarodowieniem.

FIC_K2_U06

projekt

U2

student umie wskazać na współzależności
mechanizmów gospodarczych i społecznych i ich
związek z międzynarodowym biznesem oraz znaczenie
dla zarządzania miedzynarodowym przedsiębiorstwem

FIC_K2_U06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student komentuje mechanizmy socjo-kulturowe
na rynkach globalnym/lokalnych potraﬁąc wskazać ich
znaczenie dla wybranych funkcji przedsiębiorstwa.

FIC_K2_K01

projekt

K2

wykorzystywać odpowiednie dane wtórne dla oceny
zjawisk globalnego otoczenia przedsiębiorstw

FIC_K2_K04

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
86

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Globalizacja jako zjawisko kształtujące otoczenie biznesu międzynarodowego

W1, U1, K1

2.

Kluczowe zjawiska globalnego rynku: koncentracja kapitału i rola korporacji
transnarodowych

W1, U2, K1

3.

Ekspansja międzynarodowa i strategie: od specyﬁki lokalnej do ujednolicenia

W2

Sylabusy
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4.

Łańcuch wartości jako narzędzie przewagi konkurencyjnej oraz wybrane aspekty
atrakcyjności inwestycyjnej

W3, K2

5.

Globalny marketing: marka i zachowania konsumenckie

W2

6.

Kulturowe i społeczne aspekty międzynarodowego biznesu

U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
projekt + egzamin
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Ochrona konkurencji i konsumentów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.280.5cc0345f9ed4c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie prawa konkurencji
oraz publicznoprawnych środków ochrony konsumentów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawową terminologię, systematykę i instytucje
publicznego prawa konsumentów.

FIC_K2_W12

zaliczenie na ocenę
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W2

podstawową terminologię, systematykę i instytucje
publicznego prawa konkurencji.

FIC_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać podstawowe problemy prawne dotyczące
prawa ochrony konkurencji oraz publicznego prawa
konsumentów.

FIC_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2

wskazać środki ochrony konkurencji oraz
konsumentów.

FIC_K2_U08

zaliczenie na ocenę

K1

podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze publicznego prawa
konkurencji oraz publicznego prawa konsumentów.

FIC_K2_K06, FIC_K2_K09,
FIC_K2_K11

zaliczenie na ocenę

K2

prowadzenia działalności gospodarczej w sposób
zgodny z uregulowaniami ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.

FIC_K2_K05, FIC_K2_K09

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

rozwiązywanie zadań problemowych

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konstrukcja ustaw chroniących interesy przedsiębiorców i konsumentów na rynku.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Źródła prawa konkurencji.

W2, U1, U2, K1, K2

3.

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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4.

Pojęcia przedsiębiorcy, konsumenta, rynku właściwego, wpływu na handel,
stosunku konkurencji, dobrych obyczajów, przeciętnego konsumenta.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Praktyki ograniczające konkurencję (porozumienia ograniczające konkurencję,
nadużywanie pozycji dominującej).

W2, U1, U2, K1, K2

6.

Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

W1, U1, U2, K1, K2

7.

Kontrola koncentracji.

W2, U1, U2, K1, K2

8.

Sankcje administracyjne i karne w prawie antymonopolowym.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Istota kontroli klauzul niedozwolonych w prawie konsumenckim.

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin - brak warunków wstępnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Komunikacja społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.280.5cc0345fb85cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności z zakresu komunikowania społecznego, z uwzględnieniem warunków
globalizacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna pojęcie komunikacji społecznej i rozumie
znaczenie tego procesu

FIC_K2_W01,
FIC_K2_W02,
FIC_K2_W03,
FIC_K2_W08

egzamin pisemny

W2

Student rozumie uniwersalizm komunikacji społecznej,
ujęcia teoretyczne tego procesu oraz praktyczne
zastosowania komunikacji w zarządzaniu

FIC_K2_W02,
FIC_K2_W03,
FIC_K2_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ skutecznie komunikować się w różnych
FIC_K2_U03, FIC_K2_U04,
kontekstach sytuacyjnych, organizacyjnych
FIC_K2_U09
i kulturowych

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ dzielić się wiedzą na temat
komunikowania oraz kierować zespołami w oparciu
o zasady efektywnej komunikacji

FIC_K2_U04, FIC_K2_U05,
FIC_K2_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do świadomego stosowania
efektywnych werbalnych i niewerbalnych zachowań
komunikacyjnych

FIC_K2_K01, FIC_K2_K02,
FIC_K2_K03, FIC_K2_K05,
FIC_K2_K09

egzamin pisemny

K2

Student jest gotów do dzielenia się wiedzą w obszarze
komunikacji i wykorzystania skutecznej komunikacji
w funkcjach kierowniczych

FIC_K2_K01, FIC_K2_K02,
FIC_K2_K03, FIC_K2_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Proces komunikowania się – znaczenie, złożoność, powszechność; przegląd
teorii i koncepcji komunikowania społecznego

W1, U1, K1

2.

2. Formalne i nieformalne struktury komunikacyjne w organizacjach;
komunikowanie w zarządzaniu wg funkcji zarządzania, cykl komunikacyjny,
komunikacja w zarządzaniu zmianą

W1, U2, K1

Sylabusy
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3.

3. Sztuka prowadzenia prezentacji, wystąpień publicznych, burzy mózgów,
dyskusji, negocjacji i zebrań

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

4. Zespół i praca zespołowa a komunikacja, wybrane techniki komunikacji w
grupie

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

5. Komunikowanie nieefektywne, błędy w komunikowaniu; komunikacja w
konﬂikcie, nurt Komunikacji Bez Przemocy (NVC / PBP)

W2, U1, U2, K2

6.

6. Komunikacja efektywna, rozwój kompetencji w zakresie komunikowania się,
komunikacja w coachingu i mentoringu

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

7. Różnice kulturowe w komunikacji - efektywna współpraca w środowisku
międzynarodowym

W1, U1, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja w zespołach

141 / 144

Audyt ﬁnansowy przedsiębiorstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁnanse i controlling

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WZFICS.280.620b61d7de14d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu audytu
ﬁnansowego i działalności biegłych rewidentów w Polsce i na świecie. Kluczowymi elementami będą prezentacja
istoty i roli rewizji ﬁnansowej we współczesnym świecie gospodarczym, podstawowych etapów i praktycznych
technik badania rocznych sprawozdań ﬁnansowych oraz wybranych problemów związanych z fałszowaniem
sprawozdań ﬁnansowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

rolę i istotę audytu ﬁnansowego we współczesnych
systemach gospodarczych

FIC_K2_W03,
FIC_K2_W06,
FIC_K2_W08

egzamin pisemny

W2

zasady funkcjonowania międzynarodowych organizacji
związanych z audytem ﬁnansowym oraz samorządu
biegłych rewidentów w Polsce

FIC_K2_W06,
FIC_K2_W08

egzamin pisemny

W3

obowiązujące standardy rewizji ﬁnansowej, w tym
również z zakresu metodologii audytu

FIC_K2_W03,
FIC_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się wybranymi przepisami prawa z zakresu
audytu ﬁnansowego zarówno z punktu widzenia
audytora, jak i podmiotu kontrolowanego

FIC_K2_U03, FIC_K2_U07,
FIC_K2_U08

egzamin pisemny

U2

stosować obowiązujące wytyczne z zakresu metodyki
prowadzenia audytów ﬁnansowych (sposób doboru
próby do badań, ustalanie poziomu istotności itd.)

FIC_K2_U02, FIC_K2_U03,
FIC_K2_U06, FIC_K2_U07

egzamin pisemny

FIC_K2_K05, FIC_K2_K06,
FIC_K2_K07, FIC_K2_K11

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwijania swoich kompetencji zawodowych oraz
poszerzania kwaliﬁkacji (m.in. zna procedury
uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta)

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

15

rozwiązywanie zadań

10

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
82

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota, cel i podstawy prawne audytu ﬁnansowego

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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2.

Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Polsce

W1, W2, U1, K1

3.

Etapy rewizji ﬁnansowej

W3, U1, U2, K1

4.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania ﬁnansowego oraz
elementy dokumentacji rewizyjnej

W3, U1, U2, K1

5.

Rola analizy ﬁnansowej przy ocenie zagrożenia kontynuacji działania

W3, U1, U2, K1

6.

Metodyka rewizji ﬁnansowej

W3, U1, U2, K1

7.

Badanie aktywów i pasywów

W3, U1, U2, K1

8.

Badanie przychodów i kosztów

W3, U1, U2, K1

9.

Rola biegłego rewidenta w wykrywaniu oszustw księgowych

W1, W3, U1, U2, K1

10.

Najczęstsze nadużycia ﬁnansowe identyﬁkowane podczas audytów

W1, W3, U1, U2, K1

11.

Standaryzacja audytu ﬁnansowego w skali europejskiej i ogólnoświatowej

W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości ﬁnansowej, ﬁnansów, analizy ekonomicznej, mikroekonomii, prawa
(szczególnie prawo gospodarcze). Wstępne umiejętności: znajomość zasad księgowania operacji gospodarczych, wyceny
aktywów i pasywów oraz liczenia wyniku ﬁnansowego, sporządzanie pełnych rocznych sprawozdań ﬁnansowych, zagadnienia
z zakresu zarządzania ﬁnansami w przedsiębiorstwie, analiza ﬁnansowa przedsiębiorstwa – ocena sytuacji majątkowoﬁnansowej, znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, prawa
pracy.

Sylabusy

144 / 144

