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Sylabus przedmiotu/modułu - część A

08034-28-O WPROWADZENIE DO KULTURY AUDIOWIZUALNEJ
ECTS: 1 INTRODUCTION TO AUDIOVISUAL CULTURE
TREŚCI MERYTORYCZNE

ĆWICZENIA
Wybrana terminologia, kategorie, zjawiska i problemy kultury audiowizualnej.

CEL KSZTAŁCENIA
Zapoznanie  z  wybraną  terminologią,  kategoriami  i  zjawiskami  kultury  audiowizualnej.  Zwrócenie  uwagi  studentów  na  problemy  kultury
audiowizualnej, nowatorskie formy wyrazu artystycznego i zachęta do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole efektów obszarowych H2A_W05+, H2A_W09+, H2A_U01+, H2A_K04+, H2A_K05+
Symbole efektów kierunkowych K2_W01+, K2_W20+, K2_U01+, K2_K04+, K2_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1  -  Student  dostrzega  powiązania  i  różnice  stanowisk  pomiędzy  dyscyplinami  wiedzy,  których  wspólnym  przedmiotem  badań  jest  kultura
audiowizualna, rozpoznaje jak w tym zakresie integrują się perspektywy właściwe dla kilku dyscyplin naukowych. Wyjaśnia znaczenie terminów z
zakresu wiedzy o kulturze audiowizualnej. (K2_W01, K2_W20)
Umiejętności
U1  -  Wyszukuje  i  prezentuje  informacje  pochodzące  z  różnych  źródeł.  Analizuje  i  ocenia  zjawiska  składające  się  na  współczesną  kulturę
audiowizualną. (K2_U01)
Kompetencje społeczne
K1 - Pracuje samodzielnie i współpracuje z zespołem. (K2_K06)
K2 - Interesuje się nowatorskimi formami wyrazu artystycznego i uczestniczy w życiu kulturalnym. (K2_K04)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  Chyła  W.,  1999r.,  "Kultura  audiowizualna",  wyd.  Poznań,  2)  Gwóźdź  A.,  2003r.,  "Obrazy  i  rzeczy.  Film  między  mediami",  wyd.  Kraków,  3)
Hopfinger  M.,  1997r.,  "Kultura  audiowizualna  u  progu  XXI  wieku",  wyd.  Warszawa,  4)  red.  E.  Wilk  i  I.  Kolasińska-Pasterczyk,  2008r.,  "Nowa
audiowizualność  –  nowy  paradygmat  kultury?",  wyd.  Kraków,  5)  Ostrowicki  M.,  2006r.,  "Wirtualne  realis.  Estetyka  w  epoce  elektroniki",  wyd.
Kraków, 6) Janiak A., Krzemińska W., Wojtasik-Tokarz A. (red.), 2007r., "Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka", wyd. Wrocław.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  McLuhan  M.,  2001r.,  "Wybór  tekstów,  Zingrone  Frank  (red.)",  wyd.  Wydawnictwo  Zysk  i  S-ka,  2)  wybór,  wstęp  i  oprac.  A.  Gwóźdź,  2007r.,
"Pejzaże audiowizualne", wyd. Kraków, 3) red. K. Wilkoszewska, 2009r., "Piękno w sieci. Estetyka a nowe media", wyd. Kraków, 4) red. Gwóźdź
A.,  Zawojski  P.,  2002r.,  "Wiek  ekranów.  Przestrzenie  kultury  widzenia",  wyd.  Kraków,  5)  http://www.nina.gov.pl/,  "Dokumenty  audiowizualne
pochodzące ze zbiorów udostępnianych przez Narodowy Instytut Audiowizualny".

Przedmiot/moduł:
WPROWADZENIE DO KULTURY AUDIOWIZUALNEJ
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: I/2

Rodzaje zajęć: ćwiczenia audytoryjne
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Ćwiczenia: 20/2
Formy i metody dydaktyczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne - praca z tekstem, film, 
dyskusja, prezentacja, praca w zespole (W1, U1, K1, 
K2)
Forma i warunki zaliczenia
Ocena pracy i współpracy w grupie 1 - Przygotowanie 
prezentacji przez wyznaczoną grupę studentów i 
przedstawienie jej w trakcie zajęć. (K1)
Ocena zdolności do samokształcenia 1 - 
Przygotowanie studenta do ćwiczeń zgodne z 
instrukcjami prowadzącego. (U1, K1)
Prezentacja 1 (multimedialna, ustna) - Zespołowe 
przygotowanie prezentacji na zadany temat i 
przedstawienie jej w trakcie zajęć. (W1, U1, K1, K2)
Sprawozdanie 1 - Przedstawienie semestralnego 
sprawozdania z uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych związanych z tematyką zajęć. (K2)
Liczba punktów ECTS: 1
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: KULTURA 
POPULARNA I MASOWA, WIEDZA O SZTUCE
Wymagania  wstępne:  pozytywne  oceny  z
przedmiotów wprowadzających

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

WPROWADZENIE DO KULTURY AUDIOWIZUALNEJ
ECTS: 1 INTRODUCTION TO AUDIOVISUAL CULTURE

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:
- lektura zalecanej literatury 10,0 godz.

- przygotowanie prezentacji 3,0 godz.

- przygotowanie sprawozdania 2,0 godz.

15,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 36,0 godz.

liczba punktów ECTS = 36,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 1,20 ECTS 

w zaokrągleniu: 1 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,58 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,42 punktów ECTS.


