Sylabus modułu
Nazwa przedmiotu

Warsztaty medialne

Kierunek

kognitywistyka

Poziom kształcenia

studia II st. stacjonarne

Jednostka prowadząca
Jednostka dla której
przedmiot jest
oferowany

Instytut Filozofii

Typ przedmiotu

wybieralny

Rok studiów

II

Semestr studiów

4

Liczba godzin w
semestrze

30 KW

Opis przedmiotu

W ramach warsztatów medialnych student zapoznaje
się z praktyczną stroną funkcjonowania dziennikarza
– od wyszukania informacji, doboru formy jej
prezentowania, poprzez przygotowanie własnej
informacji, planowanie pracy z kamerą w terenie aż
po przygotowanie dokumentacji dziennikarskiej.

Efekty kształcenia

wiedza (max. 5):

metoda
weryfikacji

1 student/ka pozna podstawowe pojęcia: tytuł, lead,
wypowiedź, treści odautorskie etc.

Aktywność w K2_W04
trakcie
trwania zajęć

2 student/ka zna podstawowe formy dziennikarstwa
(depesza, felieton, komentarz, wywiad, reportaż)

Aktywność w K2_W04,
trakcie
K2_W20
trwania zajęć

3 student/ka zna zasady przygotowania informacji
telewizyjnej

Aktywność w K2_W20
trakcie
trwania zajęć

EK
kierunkowe

umiejętności:
1 student/ka potrafi znaleźć temat i podjąć decyzję w
sprawie wyboru formy najodpowiedniejszej do
danego tematu

Aktywność w K2_U01,
trakcie
K2_U02,
trwania zajęć K2_U04

2 student/ka samodzielnie pisze tekst do informacji
telewizyjnej i planuje wyjazd na zdjęcia oraz układa
harmonogram pracy z kamerą w terenie;

Ocena
K2_U13,
przygotowane K2_U16
j informacji
K2_K06

3 student/ka samodzielnie pracuje nad dokumentacją
dziennikarską

Ocena
K2_U10,
przygotowane K2_U16
j informacji

4 student/ka potrafi bezbłędnie wyszukać w sieci
portale regionalne i wskazać lokalne media

Aktywność w K2_U01,
trakcie
K2_U16
trwania zajęć

5 student/ka potrafi z natłoku informacji codziennych Aktywność w K2_U02,
wybrać najważniejszą informację dnia
trakcie
K2_U07
trwania zajęć
Kompetencje społeczne:
1 student/ka jest zorientowany/a w ogólnej sytuacji
politycznej oraz społeczno gospodarczej w kraju

Aktywność w K2_K01,
trakcie
trwania zajęć

2 student/ka nie ma problemów w kontaktach z
rozmówcami (potrafi zdobyć informację drogą
telefoniczną, bądź w osobistym kontakcie z
rozmówcą)

Aktywność w K2_K07,
trakcie
K2_K05
trwania zajęć

3 student/ka podejmuje dyskusję, często krytyczną,
nie obawia się wyrażać swojej opinii, jest
samokrytyczny/a

Aktywność w K2_K03,
trakcie
K2_K07
trwania zajęć

Literatura

W. Pisarek, Retoryka dziennikarska
B. Garlicki, Metodyka dziennikarska
A. Skworz, A. Niziołek, Biblia dziennikarstwa
I. Dobosz, Prawo i etyka w zawodzie dziennikarskim

Punkty ECTS

3

Ogólna forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę
Warunki zaliczenia

limit nieobecności – 2
aktywność podczas zajęć
pozytywny wynik rozmowy zaliczeniowej

Język wykładowy

polski

Koordynator przedmiotu Dr Wiesława Szymczuk
Dodatkowe informacje

Np. adres strony internetowej kursu

