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):

Gatunki i rodzaje wypowiedzi dziennikarskiej
Rok

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

Semestr

Rodzaj zajęć

Liczba godzin
stacjonarne

wykłady
12
ćwiczenia
dr Monika Żmudzka
monikaoliwiazmudzka@gmail.com
III lub V

niestacjonarne

Punkty
ECTS
1

Typ zajęć
(obligatoryjny
do wyboru)

Język
wykładowy

obligatoryjny polski

Brak

Cele zajęć (przedmiotu):
C1 Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi gatunkami i rodzajami w dziennikarstwie i dziennikarstwie sportowym oraz nauka ich praktycznego
tworzenia.

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

Posiada wiedzę z zakresu podstawowych gatunków i rodzajów dziennikarskich.

K_W21

U1

Potrafi stosować poszczególne normy i akty prawne w działalności zawodowej dziennikarza.

K_U11

U2

Potrafi przetwarzać informacje i tworzyć teksty w oparciu o zasady tworzenia poszczególnych gatunków i rodzajów w
dziennikarstwie.

K_U23

K1

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

K_K03

K2

Komunikuje się w sposób jasny i wyraźny, szanując stanowisko innych osób, skutecznie przekazuje wiedzę na temat sportu.

K_K05

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów uczenia się:
Zaliczenie: przygotowanie prac pisemnych w oparciu o zasady tworzenia poszczególnych gatunków dziennikarskich
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 pojęcia oraz problemy dotyczące rodzajów i gatunków dziennikarskich
2. Gatunki informacyjne
3. Gatunki publicystyczne
4. Gatunki pograniczne
5. Internetowe gatunki dziennikarskie
Forma zaliczenia:
Literatura:
Podstawowa:

Zaliczenie na ocenę

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W. (2009). Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. Wyd. 2. Warszawa.
Wolny-Zmorzyński K., Furman W. (red.) (2010). Internetowe gatunki dziennikarskie. Warszawa.

Wolny-Zmorzyński K. (2014). Prasowe gatunki dziennikarskie. Warszawa.
Uzupełniająca:
Hofman I., Kępa-Figura D. (2017). Współczesne media: gatunki w mediach. T. 1, Zagadnienia teoretyczne, gatunki w mediach drukowanych. Lublin.

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

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

stacjonarne

niestacjonarne

12 godz.
3 godz.
9 godz.
1 godz.

godz.
godz.
godz.
godz.
25 godz.
1 ECTS

