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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3 Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4 Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5 Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6 Doskonalenie 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 swobodne użycie języka w mowie i piśmie

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W05,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W11,
ZMR_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2 rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W05,
ZMR_K2_W06,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3
potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W12

zaliczenie na ocenę

W4 elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

ZMR_K2_W01,
ZMR_K2_W02,
ZMR_K2_W03,
ZMR_K2_W04,
ZMR_K2_W05,
ZMR_K2_W06,
ZMR_K2_W07,
ZMR_K2_W08,
ZMR_K2_W09,
ZMR_K2_W11,
ZMR_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:



3 / 10

U1
zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2
zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3
wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U18,
ZMR_K2_U20

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4
streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13

zaliczenie na ocenę

U5 opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graficznej

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U12

zaliczenie na ocenę
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U6 napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U20

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7
przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U20

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8 prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

ZMR_K2_U01,
ZMR_K2_U02,
ZMR_K2_U04,
ZMR_K2_U05,
ZMR_K2_U06,
ZMR_K2_U07,
ZMR_K2_U08,
ZMR_K2_U09,
ZMR_K2_U11,
ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U13,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U20

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

ZMR_K2_U12,
ZMR_K2_U14,
ZMR_K2_U15,
ZMR_K2_U16,
ZMR_K2_U17,
ZMR_K2_U18

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe ZMR_K2_U03,
ZMR_K2_U12 zaliczenie na ocenę

U11 przygotować się do procesu rekrutacji ZMR_K2_U12 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

ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K06 zaliczenie na ocenę

K2
udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

ZMR_K2_K02,
ZMR_K2_K09 zaliczenie na ocenę

K3 kontynuowania samokształcenia językowego ZMR_K2_K01,
ZMR_K2_K07 zaliczenie na ocenę
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K4
interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

ZMR_K2_K04,
ZMR_K2_K05,
ZMR_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5 wzięcia udziału w procesie rekrutacji
ZMR_K2_K06,
ZMR_K2_K08,
ZMR_K2_K10,
ZMR_K2_K11

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

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 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 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 5

przygotowanie do egzaminu 10
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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, K2,
K4

3. Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku: a
report (a proposal), an opinion essay.

W1, W2, W4, U3, U5, U6,
U8, U9, K2, K4

4. Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U3, U7, U8,
U9, K1, K2, K4

5. Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant). W3, U11, U8, K5

6.

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku:

- advertising and marketing

- social media

- social media marketing

- festivals and other culture events

- image management

- art (film, theatre, literature, music)

- elements of art history

- culture institutions (museums, art galleries)

- culture online

- fandom studies

- business English

W1, W2, W4, U1, U10,
U2, K2, K3

7. Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami. W3, W4, U10, K3

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

konsultacje, metody e-learningowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza
tekstów
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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, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza
tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie następujących
wymogów: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania
w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.
Obowiązkowa obecność na zajęciach.  W semestrze student może
bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania, jeśli zajęcia odbywają
się raz w tygodniu (30 godz. w semestrze),cztery spotkania, jeśli
zajęcia odbywają się w dwa razy w tygodniu (60 godz. w semestrze).
Zaliczenie testu rozumienia ze słuchu oraz wygłoszenie prezentacji.
Egzamin Składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia
egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów. Ocena końcowa
wyliczana jest przez dodanie wyników uzyskanych z części pisemnej
oraz średniej z zaliczenia semestrów, przy czym średnia z semestrów
stanowi 40% końcowej oceny z egzaminu, a egzamin pisemny 60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1. 
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Literatura
Obowiązkowa

Wybrane artykuły z prasy anglojęzycznej, np: The Guardian, Adweek, The Independent, The New Yorker, Harvard1.
Business Review, Newsweek.
Wybrane artykuły z anglojęzycznych stron internetowych, np. www.bbc.com, www.investopedia.com, www.culture.pl,2.
http://henryjenkins.org/blog; https://www.gov.uk/topic/intellectual-property/copyright
Wybrane materiały video z www.ted.com3.
Wybrane rozdziały z: Boyle, Mike and Lindsay Warwick (2018), Skillful Reading & Writing 4. London: Macmillan.4.
Wybrane rozdziały z: Clandfield, Lindsay and Mark McKinnon (2018), Skillful Listening & Speaking 4. London: Macmillan5.

Dodatkowa

Storey, John (2009), Cultural Theory and Popular Culture. An Introduction. 5th edition. Pearson (wybrane fragmenty)1.
Strinati, Dominic (2004), An Introduction to Theories of Popular Culture. 2nd edition. London: Routledge (wybrane2.
fragmenty)
Solomon, Michael (2002), Consumer Behaviour (A European Perspective). Upper Saddle River (NJ): Simon & Schuster3.
Company (wybrane fragmenty)
Williams, John (2016), Social media: marketing strategies for rapid growth using: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn,4.
Pinterest and YouTube (wybrane fragmenty)
Fernandez, Nadine T. and Katie Nelson (2021), Gendered Lives: Global Issues. Milne Open Textbooks (wybrane5.
fragmenty)
Auslander, Philip (2003), Performance: Visual Art and Performance Art. London: Taylor & Francis (wybrane fragmenty)6.
Kotler, Philip et al. (2021), Marketing 5.0. Hoboken (NJ): John, Wiley & Sons (wybrane fragmenty)7.
Griffin, Ricky W. (2014), Fundamentals of Management. 7th edition. CENGAGE Learning Custom Publishing (wybrane8.
fragmenty)
Jenkins, Henry (2006), Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press9.
(wybrane fragmenty)
Jenkins, Henry (2006), Fans, Bloggers and Gamers. Exploring Participatory Culture. New York and London: New York10.
University Press (wybrane fragmenty)
Stein, Louisa Ellen (2015), Millennial Fandom. Television Audiences in the Transmedia Age. Iowa City: University of Iowa11.
Press (wybrane fragmenty)
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

ZMR_K2_W01
Absolwent zna i rozumie posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą miejsca i znaczenia zarządzania
organizacjami mediów na gruncie nauk społecznych, aktualnego stanu i kierunków rozwoju (wykazuje
zdolność krytycznego ich omawiania)

ZMR_K2_W02
Absolwent zna i rozumie rolę Internetu w kształtowaniu kultury, stosunków społecznych i ekonomicznych
na poziomie lokalnym i globalnym, umie stosować jego technologie, ma wiedzę na temat teorii tego
medium oraz historii jego powstania i rozwoju

ZMR_K2_W04 Absolwent zna i rozumie wybrane przyczyny i skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i kulturowe
rozwoju współczesnej cywilizacji w kontekście lokalnym i globalnym

ZMR_K2_W05 Absolwent zna i rozumie wiodące współczesne koncepcje przywództwa i zarządzania organizacjami

ZMR_K2_W07 Absolwent zna i rozumie współczesną myśl humanistyczną w pogłębionym zarysie, co pozwala na
świadome odnoszenie się do zjawisk świata kultury i mediów

ZMR_K2_W11
Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób miejsce i znaczenie zarządzania organizacjami mediów na
gruncie nauk społecznych, aktualnego stanu i kierunków rozwoju (wykazuje zdolność krytycznego ich
omawiania).

ZMR_K2_W12 Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób metodologię nauk społecznych (z uwzględnieniem nauk o
zarządzaniu i jakości)

ZMR_K2_W03 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu znaczenie zasad, reguł, misji i celów organizacji
medialnych zarówno publicznych, jak i prywatnych

ZMR_K2_W06 Absolwent zna i rozumie prawne uwarunkowania funkcjonowania mediów

ZMR_K2_W08 Absolwent zna i rozumie czynniki kształtujące przestrzeń medialną

ZMR_K2_W09 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu historię rozwoju myśli etycznej dotyczącej zarządzania i
organizowania

ZMR_K2_U01
Absolwent potrafi formułować i analizować problemy badawcze wynikające z omawianych zjawisk
ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, kulturalnych i organizacyjnych, przed którymi stają
organizacje oraz dobierać odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązywania, wykorzystując dobór
odpowiednich informacji

ZMR_K2_U02 Absolwent potrafi poddać krytycznej obserwacji organizacje medialne oraz wyciągać z niej wnioski

ZMR_K2_U03 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze

ZMR_K2_U04 Absolwent potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk społecznych oraz
humanistycznych

ZMR_K2_U06 Absolwent potrafi interpretować zjawiska medialne w kontekście wybranych koncepcji teoretycznych

ZMR_K2_U07 Absolwent potrafi samodzielnie dokonać analizy i porównania zjawisk medialnych z punktu widzenia
poszczególnych dyscyplin naukowych

ZMR_K2_U12 Absolwent potrafi posługiwać się językiem na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego

ZMR_K2_U13 Absolwent potrafi poddać krytycznej analizie różnego rodzaju przekazy kultury współczesnej, analizując je
pod różnym kątem (język, kontekst kulturowy, treści merytoryczne, wymiar estetyczny, kontekst prawny)

ZMR_K2_U15 Absolwent potrafi uczestniczyć w różnych formach partycypacji społecznej, prowadzić debaty oraz
prezentować własny punkt widzenia

ZMR_K2_U16 Absolwent potrafi wyjaśnić charakterystyczne cechy dyskursu kultury współczesnej

ZMR_K2_U05
Absolwent potrafi samodzielnie zakreślić opracowywany zakres badawczy, postawić i zweryfikować tezy,
dobrać odpowiednią bibliografię oraz dokonać selekcji źródeł, jak również skutecznie przeprowadzić
badania przez fazę realizacji
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Kod Treść

ZMR_K2_U08
Absolwent potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom
związanym z problematyką zarządzania, w tym potrafi podczas wystąpienia dokonać oryginalnej,
krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko normatywne

ZMR_K2_U09
Absolwent potrafi formułować i analizować problemy badawcze wynikające z umawianych zjawisk
ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, kulturalnych i organizacyjnych, przed którymi stają
organizacje oraz dobierać odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązywania, wykorzystując dobór
odpowiednich informacji

ZMR_K2_U11
Absolwent potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom
związanym z problematyką zarządzania, w tym, podczas wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej
analizy różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko normatywne.

ZMR_K2_U17 Absolwent potrafi użyć narzędzi internetowych dla współdziałania wewnątrz grupy na poziomie globalnym

ZMR_K2_U18 Absolwent potrafi współdziałać w grupie i twórczo animować zespół

ZMR_K2_U20
Absolwent potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom
związanym z problematyką zarządzania, w tym, podczas wystąpienia, dokonać oryginalnej, krytycznej
analizy różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko normatywne

ZMR_K2_U14 Absolwent potrafi planować i organizować pracę samodzielną oraz w zespole

ZMR_K2_K04 Absolwent jest gotów do przyjęcia rolę moderatora dyskusji, w której prezentowane są różne poglądy,
dbając o zachowanie wysokiego poziomu merytorycznego

ZMR_K2_K06 Absolwent jest gotów do organizowania zespołów zadaniowych i przewodzenia im w celu realizacji
wspólnego projektu zarówno na poziomie lokalnym i globalnym

ZMR_K2_K02 Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju, Europy

ZMR_K2_K09 Absolwent jest gotów do aktywnej realizacji idei dzielenia się wiedzą i pracy oświatowej jako istotnego
działania kulturotwórczego

ZMR_K2_K01 Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia
się innych osób

ZMR_K2_K07 Absolwent jest gotów do samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności, rozszerzonego o
wymiar interdyscyplinarny

ZMR_K2_K05 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny i interpretacji wydarzeń kulturalnych

ZMR_K2_K08 Absolwent jest gotów do podejmowania różnorodnych zadań w ramach projektów kulturalnych

ZMR_K2_K10 Absolwent jest gotów do efektywnej organizacji własnej pracy i krytycznej oceny jej stopnia
zaawansowania

ZMR_K2_K11 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.


