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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08034-28-O WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE KULTURY
ECTS: 1 CONTEMPORARY CULTURAL INSTITUTIONS
TREŚCI MERYTORYCZNE

ĆWICZENIA
Przedstawienie form i zakresu działalności współczesnych instytucji kultury.

CEL KSZTAŁCENIA
Zapoznanie z formami i zakresem działalności współczesnych instytucji kultury. Zainteresowanie studentów aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi
i zachęta do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H2A_U05+, H2A_K04+, H2A_K05+, S2A_W09+
Symbole efektów kierunkowych K2_W16+, K2_U15+, K2_K04+, K2_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Student identyfikuje współczesne instytucje kultury, objaśnia na czym polega ich działalność. (K2_W16)
Umiejętności
U1 -  Popularyzuje działalność współczesnych instytucji  kultury.  Dostrzega zmiany jakie zachodzą w formach ich aktywności  we współczesnym
świecie. (K2_U15)
Kompetencje społeczne
K1 - Pracuje samodzielnie i współpracuje z zespołem. (K2_K06)
K2 - Interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i uczestniczy w życiu kulturalnym. (K2_K04)

LITERATURA PODSTAWOWA
1) Dobrzański K., Wartecki A., 2004r., "Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania instytucjami kultury", wyd. Poznań, 2) red. Jedlewska B. i
Skrzypczak  B.,  2009r.,  "Dom kultury  w  XXI  wieku  -  wizje,  niepokoje,  rozwiązania",  wyd.  Olsztyn,  3)  Saciuk-Gąsowska  A.,  Kacprzak  D.,  "Jakie
muzeum? Kilka uwag na marginesie dyskusji wokół muzeum sztuki nowoczesnej", wyd. "uzealnictwo" nr 48, 4) red. Śliwa M., 2011r., "Strategie
dla kultury. Kultura dla rozwoju", wyd. Kraków, 5) red. Sójka J., Poprawski M., Kieliszewski P., 2009r., "Instytucje upowszechniania kultury w XXI
wieku. Przeżytek czy nowa jakość?", wyd. Poznań.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  coroczny raport  GUS,  "Działalność instytucji  kultury  w Polsce",  2)  Hołda J.,  Hołda Z.,  Ostrowska D.,  2005r.,  "Prawne podstawy działalności
kulturalnej", wyd. Kraków.

Przedmiot/moduł:
WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE KULTURY
Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki 
humanistyczne
Status przedmiotu: Obligatoryjny
Grupa przedmiotów: O-przedmiot kształcenia 
ogólnego
Kod ECTS: 08034-28-O
Kierunek studiów: Filozofia
Specjalność: Studia kulturowe
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia drugiego 
stopnia
Rok/semestr: II/3

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Ćwiczenia: 20/2
Formy i metody dydaktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - prezentacja, praca w 
zespole, pogadanka, dyskusja, sprawozdanie (W1, 
U1, K1, K2)
Forma i warunki zaliczenia
Prezentacja 1 (analiza literatury, multimedialna, 
ustna) - Prezentacje przedstawiające wybrane 
współczesne instytucje kultury. (W1, U1, K1, K2)
Sprawozdanie 1 - Sprawozdania z wydarzeń 
kulturalnych, spotkań z przedstawicielami wybranych 
instytucji kultury i wizyt w instytucjach kultury. (W1, 
K2)
Liczba punktów ECTS: 1
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: brak
Wymagania wstępne: brak

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot: 
Instytut Filozofii
adres: ul. Kurta Obitza 1, pok. 242, 10-725 Olsztyn
tel. 524-63-98, tel./fax 523-34-89
Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu:
dr Małgorzata Helena Liszewska
e-mail: malgorzata.liszewska@uwm.edu.pl
Osoby prowadzące przedmiot:
dr Małgorzata Helena Liszewska

Uwagi dodatkowe:
W zajęciach mogą uczestniczyć studenci innych 
kierunków studiów prowadzonych przez Wydział 
Humanistyczny UWM.
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE KULTURY
ECTS: 1 CONTEMPORARY CULTURAL INSTITUTIONS

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- konsultacje 1,0 godz.

- udział w ćwiczeniach 20,0 godz.

21,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- przygotowanie do ćwiczeń 5,0 godz.

- przygotowanie prezentacji 5,0 godz.

10,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 31,0 godz.

W tym zajęcia praktyczne:

- zajęcia praktyczne 20,0 godz.

20,0 godz.

liczba punktów ECTS = 31,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 1,03 ECTS 

w zaokrągleniu: 1 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,68 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,32 punktów ECTS.

Liczba punktów ECTS za udział w zajęciach praktycznych - 0,67


