
SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 

I. Informacje ogólne
1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Komparatystyka medialna: film i komiks 
2. Kod zajęć/przedmiotu: 20-KUDU-KFK
3. Rodzaj zajęć/przedmiotu obowiązkowy
4. Kierunek studiów: kulturoznawstwo 
5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): II
6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademicki
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje): II
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 30 h ĆW
9. Liczba punktów ECTS: 3

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: Rafał Ilnicki, dr, 
rafal.i@amu.edu.pl

11. Język wykładowy: polski 
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (tak [częściowo/w całości] / nie): nie

II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć/przedmiotu:

Celem zajęć jest ukazanie relacji pomiędzy filmem i komiksem ugruntowując tą relację w szerszej
tradycji humanistycznej związanej z interpretacją sensu w kulturze a także w odniesieniu do teorii
filmu oraz teorii komiksu. 

Celem zajęć jest analiza poszczególnych przypadków ekranizacji komiksów. 

2.  Wymagania  wstępne  w  zakresie  wiedzy,  umiejętności  oraz  kompetencji   społecznych  (jeśli
obowiązują):

3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów: 

Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU
student/ka:

Symbole EK dla 
kierunku studiów

1. 20-KUDU-KFK

Student zna i rozumie podstawową terminologię oraz 

koncepcje, opisujące praktyki, relacje i procesy zachodzące 

w kulturze, a także koncepcje człowieka jako uczestnika i 

twórcy kultury

K_W02

2. 20-KUDU-KFK

Student zna i rozumie terminologię, teorie i metodologię z 

zakresu medioznawstwa oraz rolę komunikacji medialnej 

we współczesnej kulturze
K_W09

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do 
odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:
Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu

1. Relacja pomiędzy filmem i komiksem na tle rozwoju mediów symbolicznych i 
technicznych

1. 20-KUDU-KFK
2. 20-KUDU-KFK

2. Wpływ komiksu i filmu na pracę wyobraźni odbiorców
1. 20-KUDU-KFK
2. 20-KUDU-KFK

3. Analiza poszczególnych przykładów ekranizacji komiksów
1. 20-KUDU-KFK
2. 20-KUDU-KFK

4. Prezentacja studentów dotycząca ich własnych interpretacji relacji pomiędzy filmem a 
komiksem na wybranych przykładach

1. 20-KUDU-KFK
2. 20-KUDU-KFK

5. Zalecana literatura:
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L. Blaustein, Wybór pism estetycznych, Kraków 2005. 
J. L. Baudry, Jaskinia Platona, „Film na Świecie” 1989, 369.
L. Burke, The Comic Book Film Adaptation. Exploring Modern Hollywood’s Leading Genre, Mississippi 
2015. 
G. Deleuze, Kino, Gdańsk 2008. 
I. Gordon (et. al.) (red.), Film and Comic Books, Mississippi 2007. 
H. Munsterberg, Dramat kinowy: stadium psychologiczne, Łódź 1989. 
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III. Informacje dodatkowe 
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z 

proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne)

Metody i formy prowadzenia zajęć X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja x

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków x

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa x

Metoda laboratoryjna

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda warsztatowa

Metoda projektu

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka 
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Inne (jakie?) -

…

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe
dla danego EU lub/i zaproponować inne)

Sposoby oceniania

Symbole EU dla zajęć/przedmiotu

1.K
UD
U-

KFK

2.K
UD
U-

KFK

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Egzamin z „otwartą książką”

Kolokwium pisemne

Kolokwium ustne

Test

Projekt

Esej

Raport

Prezentacja multimedialna x x

Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)

Portfolio

Inne (jakie?) -

…
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3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS 

Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

P
ra

ca
 w

ła
sn

a
 s

tu
de

nt
a*

Przygotowanie do zajęć 30

Czytanie wskazanej literatury

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, 
demonstracji, itp.

30

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

Inne (jakie?) -

…

SUMA GODZIN 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3

* proszę wskazać z proponowanych  przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować
inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student w bardzo dobrym stopniu opanował zagadnienia poruszane 
na ćwiczeniach
dobry plus (+db; 4,5): student w stopniu dobrym z plusem opanował zagadnienia poruszane 
na ćwiczeniach
dobry (db; 4,0): student w dobrym stopniu opanował zagadnienia poruszane na ćwiczeniach
dostateczny plus (+dst; 3,5): student w stopniu dostatecznym z plusem opanował zagadnienia 
poruszane na ćwiczeniach
dostateczny (dst; 3,0): student w stopniu dostatecznym opanował zagadnienia poruszane na 
ćwiczeniach
niedostateczny (ndst; 2,0): student w stopniu niedostatecznym opanował zagadnienia 
poruszane na ćwiczeniach
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