Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 4 Senatu AWFiS
z dnia 23 stycznia 2019 r.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
KARTA OPISU ZAJĘĆ (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2019/2022
Jednostka Organizacyjna:
Poziom studiów (I stopień/II stopień/ jednolite
studia magisterskie)

Wydział Wychowania Fizycznego
Kierunek: Wychowanie fizyczne

I stopień

Profil studiów (ogólnoakademicki/praktyczny)

praktyczny

Nazwa zajęć (przedmiotu):

Pracownia dziennikarstwa prasowego
Rok

Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne):
2 lub 3
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za zajęcia (przedmiot):
E-mail:
Wymagania wstępne:

Semestr

Rodzaj zajęć

wykłady
ćwiczenia
Mgr Bartosz Gondek
bart.gond@wp.pl
III lub V

Liczba godzin
stacjonarne

niestacjonarne

Punkty
ECTS

25

Brak

Cele zajęć (przedmiotu):
C1 Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zawodzie dziennikarza prasowego

2

Typ zajęć
(obligatoryjny
do wyboru)

Język
wykładowy

obligatoryjny polski

Opis efektów uczenia się dla zajęć oraz ich powiązanie z efektami uczenia się dla kierunku
WIEDZA
W1

Posiada wiedzę z zakresu prawa prasowego, autorskiego oraz sportowego. Rozróżnia formy dziennikarskie obowiązujące w
dziennikarstwie prasowym

W2

Zna i rozumie podstawowe zjawiska historyczne, kulturowe, normatywne, społeczne i cywilizacyjne w sporcie w Polsce i na świecie w
K_W11
kontekście współczesnego dziennikarstwa sportowego.

K_W02

UMIEJĘTNOŚCI
U1

Posiada umiejętność analizowania różnorakich zjawisk zachodzących we współczesnym sporcie

K_U14

U2

Potrafi gromadzić i przetwarzać informacje niezbędne do stworzenia materiału prasowego i w oparciu o nie napisać notatkę, artykuł,
K_U12
komentarz, reportaż itp.

KOMPETENCJE
K1

Dostrzega i krytycznie ocenia zachowania nieetyczne samego siebie i innych osób w pracy zawodowej dziennikarza internetowego

K_K03

K2

Komunikuje się z innymi i w przystępny sposób przekazuje wiedzę związaną ze sportem.

K_K05

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów uczenia się:
Zaliczenie: opublikowanie materiału dziennikarskiego w tytule prasowym lub przynależnym do niego tytule internetowym.
Aby uzyskać zaliczenie zajęć ( przedmiotu ) na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty uczenia się.

Metody i formy realizacji zajęć ( przedmiotu):
Treści kształcenia:
Wykłady:

Ćwiczenia

Ćwiczenia:
1.Podstawowe formy wypowiedzi prasowej – od wzmianki i notki do reportażu i eseju
2. Warsztat dziennikarza prasowego. Jak pozyskiwać i selekcjonować informacje. Jak używać ich w konstrukcji tekstu.
3. Wypowiedź prasowa o obiektywizm dziennikarski. Jak konstruować tekst aby przekazać przesłanie zachowując jednocześnie bezstronność i dbałość o równoważne
zabezpieczenie interesu wszystkich stron.
4. Przegląd rynku mediów sportowych, codziennych i lifestylowych, oraz agencji informacyjnych przez pryzmat zawartych w nich informacji.
5. Zajęcia praktyczne – praca w redakcji tytułu prasowego przy konstrukcji, oraz redakcji tekstu
Forma zaliczenia:
Literatura:
Podstawowa:

Zaliczenie na ocenę

Kaczmarczyk M. (2006). Gatunki prasowe w praktyce. Ćwiczenia warsztatowe dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Sosnowiec: Wyższa Szkoła
Zarządzania i Marketingu.
Wojtak M. (2004). Gatunki prasowe. Lublin: Wyd. UMCS.
Wolny-Zmorzyński K. (2014). Prasowe gatunki dziennikarskie. Warszawa: Poltext.
Uzupełniająca:
Andrews P. (2009). Dziennikarstwo sportowe. Praktyczny przewodnik. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Ostrowski A. (2003). Dziennikarstwo sportowe. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP.
Tuszyński B. (1981). Prasa i sport: 1881-1981. Warszawa: Sport i Turystyka.

Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Obciążenie studenta

Aktywność

stacjonarne

Udział w ćwiczeniach
Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń
Przygotowanie artykułu
Konsultacje
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za zajęcia (przedmiot)

niestacjonarne

25 godz.
14 godz.
10 godz.
1 godz.
50 godz.
2 ECTS

godz.
godz.
godz.
godz.

