
SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 

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

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: prof. UAM dr hab. 
Marta Kosińska, kosinska@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:

Zapoznanie studentów ze specyfiką analizy kulturowej.
Przekazanie  wiedzy  na  temat  analizy  wybranych  przekazów  medialnych  pod  kątem  ich
tematyki/specyfiki kulturowej. 
Analizowanie w trakcie zajęć najbardziej istotnych metod analizy kulturowej.
Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, publicznej dyskusji oraz pracy w grupie. 

2.  Wymagania  wstępne  w  zakresie  wiedzy,  umiejętności  oraz  kompetencji   społecznych  (jeśli
obowiązują):  Znajomość  podstawowych  koncepcji  medioznawczych.  Podstawowa  wiedza  na
temat specyfiki badań kulturoznawczych

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. KUDU-MAK

Zna terminologię oraz koncepcje, dotyczące relacji i procesów 
zachodzących w kulturze zmediatyzowanej, którą potrafi

zastosować do opisu praktyk kulturowych.

 K_W01
   K_W02
 K_W05,
 K_W09

2. KUDU-MAK

Rozumie zmiany zachodzące we współczesnej kulturze 
zmediatyzowanej  oraz potrafi stosować narzędzia terminologiczne
i koncepcyjne, niezbędne do rozpoznawania, analizowania i 
interpretowania nowych praktyk kulturowych.

  K_W02
K_W05,
K_W09
K_K07

3. KUDU-MAK
Potrafi posługiwać się narzędziami kulturowej analizy 
medioznawczej do badania współczesnych zjawisk kulturowych.

 K_W01 K_W02,
K_W05

  K_W09 ,
  K_U07
  K_K07

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

Specyfika brytyjskiej szkoły studiów kulturowych
1. KUDU-MAK,
2. KUDU-MAK
3. KUDU-MAK

Badanie widowni telewizyjnej na gruncie studiów kulturowych 1. KUDU-MAK
2. KUDU-MAK
3. KUDU-MAK

Feminizm a kwestia „płciowości” przekazu medialnego 1. KUDU-MAK
2. KUDU-MAK
3. KUDU-MAK

Dyskursy rasowe i etniczne w kontekście badań nad mediami
1. KUDU-MAK
2. KUDU-MAK
3. KUDU-MAK

Ekonomia kultury i mediów w kontekście studiów kulturowych
Zwrot językowy w studiach kulturowych

1. KUDU-MAK
2. KUDU-MAK
3. KUDU-MAK

Badania dyskursu w medioznawczej analizie kulturowej
1. KUDU-MAK
2. KUDU-MAK
3. KUDU-MAK

5. Zalecana literatura:

J. Fiske, " Brytyjskie studia kulturowe", [w:] "Teledyskursy", Wydawnictwo Schumacher 1998
J. Fiske, "Zrozumieć kulturę popularną", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010
W. Godzic, "Telewizja jako kultura", Wydawnictwo Rabid 2002
S. Hall, "Kodowanie i dekodowanie", "Przekazy i Opinie", 47-48(1-2)
T. Modleski, "Opera mydlana", "Dialog", 5-6
S. Neale, "Męskość jako spektakl", Wydawnictwo Rabid 2001
Back to reality? Social experience and cultural studies, A. McRobbie (red.), Manchester University Press, 
Manchester, New York 1997. 
Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences, red. Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski, Palgrave 
Macmillan 2008. 
Cybercultures. Cultures in Cyberspace Communities, red. Sabine Baumann, Inter-Disciplinary Press, 
Oxford 2012. 
Anna Nacher, Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Wydawnictwo UJ, Kraków 2016.
J. E. Richardson, Analysing Newspapers. An Approach from Critical Discourse Analysis, Palgrave 
Macmillan 207.
Miriam Meyerhoff, Introducing Sociolinquistics, Routledge, London New York 2011. 
Krytyczna Analiza Dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. 
Fairclough, Universitas, Kraków 2008.
Lisa Taylor, Andrew Willis, Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2006. 
Norman Fairclough, Analysing Discourse. Textual analysis for social research, Routledge, London and 
New York 2009. 
Jim McGuigan, Cultural Analysis, Sage, Los Angeles 2010. 
Tim Ripley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Karolina Sikorska, Kobiece gatunki telewizyjne. Geneza i kulturowe przeobrażenia, Toruń 2018.
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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 x

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy x

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Gra dydaktyczna/symulacyjna

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

Metoda ćwiczeniowa

Metoda laboratoryjna

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda warsztatowa

Metoda projektu

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video x

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.
KUD
U-

MAK

2.
KUD
U-

MAK

3.
KUD
U-

MAK
Egzamin pisemny x x x

Egzamin ustny

Egzamin z „otwartą książką”

Kolokwium pisemne

Kolokwium ustne

Test

Projekt

Esej x x x

Raport

Prezentacja multimedialna

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

Czytanie wskazanej literatury 30

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

30

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 30

Inne (jakie?) -

…

SUMA GODZIN 120

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 4

* 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):
dobry plus (+db; 4,5):
dobry (db; 4,0):
dostateczny plus (+dst; 3,5):
dostateczny (dst; 3,0):
niedostateczny (ndst; 2,0):

5.0 Aktywność studenta w trakcie zajęć, znakomite teoretyczne oraz praktyczne posługiwanie się 
treściami omawianymi podczas zajęć. Znakomita umiejętność zastosowania treści modułu w praktyce, 
sprawdzana zarówno w pisanej przez studentów pracy końcowej, jak i podczas egzaminu końcowego.

4.5 Aktywność studenta w trakcie zajęć, więcej niż dobre teoretyczne oraz praktyczne posługiwanie się 
treściami omawianymi podczas zajęć. Więcej niż dobra umiejętność zastosowania treści modułu w 
praktyce, sprawdzana zarówno w pisanej przez studentów pracy końcowej, jak i podczas egzaminu 
końcowego.

4.0 Aktywność studenta w trakcie zajęć, dobre teoretyczne oraz praktyczne posługiwanie się treściami 
omawianymi podczas zajęć. Dobra umiejętność zastosowania treści modułu w praktyce, sprawdzana 
zarówno w pisanej przez studentów pracy końcowej, jak i podczas egzaminu końcowego.

3.5 Więcej niż dostateczne teoretyczne oraz praktyczne posługiwanie się treściami omawianymi podczas 
zajęć. Więcej niż dostateczna umiejętność zastosowania treści modułu w praktyce, sprawdzana zarówno 
w pisanej przez studentów pracy końcowej, jak i podczas egzaminu końcowego.

3.0 Dostateczne teoretyczne oraz praktyczne posługiwanie się treściami omawianymi podczas zajęć. 
Dostateczna umiejętność zastosowania treści modułu w praktyce, sprawdzana zarówno w pisanej przez 
studentów pracy końcowej, jak i podczas egzaminu końcowego.

2.0 Niedostateczne teoretyczne oraz praktyczne posługiwanie się treściami omawianymi podczas zajęć. 
Niedostateczna umiejętność zastosowania treści modułu w praktyce, sprawdzana zarówno w pisanej 
przez studentów pracy końcowej, jak i podczas egzaminu końcowego. Nie przygotowanie pracy końcowej.
Zasadnicze braki w wiedzy teoretycznej, uniemożliwiające rozmowę o treściach modułu.
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