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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 streścić teksty, wykłady 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
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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

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

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

U11 przygotować się do procesu rekrutacji
FWN_K2_U01,
FWN_K2_U02,
FWN_K2_U03,
FWN_K2_U11

zaliczenie na ocenę

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
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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

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

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
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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 Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat 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 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 Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
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
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komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Literatura
Obowiązkowa

Wybrane anglojęzyczne artykuły w internecie: https://www.rogerebert.com, https://www.imdb.com,1.
https://nofilmschool.com, www.newsweek.com, www.theguardian.com, www.thevulture.com, www.therollingstone.com
Video eseje – wybrane kanały (The Cinema Cartography, Now You See It, Filmmaker IQ, The Closer Look, Nerdstalgic,2.
StudioBinder, Rowan Ellis, PopCulture Detective, Lindsay Ellis, Be Kind Rewind, Broey Deschanel, The Take, ScreenRant,
James Somerton, Jessie Gender, Wit and Folly)

Dodatkowa

Książki i artykuły: Allrath, Gaby and Marion Gymnich (eds.) (2005), Narrative Strategies in TV Series. New York: Palgrave1.
Macmillan. Alter, Ethan (2014), Film Firsts – the 25 Movies That Created Contemporary American Cinema, ABC-CLIO
Cartmell, Deborah and Imelda Whelehan (2010), Screen Adaptation: Impure Cinema. London: Palgrave Macmillan. Chion,
Michel (2019), Audio-Vision: Sound on Screen, 2nd edition. New York: Columbia University Press.
Clover, Carol J. (1993), Men, women, and chain saws: gender in the modern horror film. Princeton Univerity Press2.
Deaville, James (ed.) (2011), Music in Television. London: Routledge. Dobson. Nichola et. al (eds.) (2018), Animation
Studies Reader. London: Bloomsbury Publishing. Jackson, Russel (ed.) (2007), The Cambridge Companion to Shakespeare
on Film Kalinak, Kathryn (2010), Film Music: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Kuhn, Annette, and Guy Westwell (2012), A Dictionary of Film Studies, Oxford University Press Leitch, Thomas (2007),3.
Film Adaptation and Its Discontents. From Gone with the Wind to The Passion of the Christ. Baltimore: Johns Hopkins
University Press. Meikle, Kyle (2019), Adaptations in the Franchise Era: 2001-16. New York: Bloomsbury Publishing.
Mittell, Jason (2015), Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. New York and London: New York
University Press.
Nussbaum, Emily (2019), I Like to Watch: Arguing My Way Through the TV Revolution. New York: Random House.4.
Thompson, Kristin (2003), Storytelling in Film and Television. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Wells,
Paul (1998), Understanding Animation. London: Routledge.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

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

FWN_K2_W03 Absolwent zna i rozumie terminologię opisu kultury audiowizualnej w zmieniającym się technologicznie
środowisku

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

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 analityczno-interpretacyjnej

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

FWN_K2_U02 Absolwent potrafi przyswajać sobie treści publikacji naukowych związanych z jego zadaniem badawczym z
obszaru filmoznawstwa i medioznawstwa oraz wykorzystać je we własnym wywodzie

FWN_K2_U06 Absolwent potrafi /posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę i interpretację
przekazów audiowizualnych w ich złożonych kontekstach kulturowych, społecznych i filozoficznych

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

FWN_K2_U11 Absolwent potrafi przygotować i opracować rozprawy pisemne (pogłębione studia, recenzje) z obszaru
filmoznawstwa i medioznawstwa

FWN_K2_U12 Absolwent potrafi przygotować i opracować wystąpienia ustne (prezentacje, prelekcje) z obszaru wiedzy o
filmie i nowych mediach

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

FWN_K2_U10 Absolwent potrafi wykorzystywać różne kanały i techniki informacyjne do formułowania tez
interpretacyjnych w języku polskim i angielskim

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

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

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

FWN_K2_K06 Absolwent jest gotów do oceniania możliwości wykorzystania gier w różnych dziedzinach życia społecznego

FWN_K2_K02 Absolwent jest gotów do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy w odniesieniu do dzieł filmowych,
literackich, artystycznych oraz nowych mediów

FWN_K2_K08 Absolwent jest gotów do /ma nawyk systematycznego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym – czyta
książki i prasę, ogląda filmy i wystawy, słucha koncertów, kontaktuje się ze sztuką nowych mediów


