
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Aranżacje i prowadzenie wideokonferencji 

Nazwa w języku angielskim:   Arrangement and videoconferencing 

Język wykładowy:   POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   HISTORIA 

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   FAKULTATYWNY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  I STOPNIA 

Rok studiów:  TRZECI 

Semestr:  PIĄTY 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Kozaczyńska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Dr Beata Kozaczyńska 

 

Założenia i cele przedmiotu 

1. Kształtowanie kreatywności, profesjonalizmu oraz 

wrażliwości etycznej, zaangażowania i poczucia 

odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych, jak też podstawową 

terminologię nauk humanistycznych niezbędną w prowadzeniu wideokonferencji o 

tematyce historycznej. 

K_W03 

W_02 

Zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe 

metody upowszechniania wiedzy historycznej konieczne w prowadzeniu wideokonferencji 

o tematyce historycznej. 

K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Wykorzystuje i analizuje zebrane informacje w celu opracowania i prezentacji wyników 

kwerendy podczas wideokonferencji. K_U10 

U_02 

Potrafi wykorzystać zdobyte w toku studiów historycznych kompetencje formułując 

podczas wideokonferencji własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, 

politycznych itp. w sposób krytyczny i obiektywny. 

K_U13 

U_03 
Posiada podstawowe umiejętności z zakresu metod upowszechniania wiedzy historycznej 

przydatne podczas prowadzenia wideokonferencji. 
K_U22 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i popularyzacji 

wiedzy historycznej podczas wideokonferencji. 
K_K01 

K_02 

Wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu podczas 

wideokonferencji zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w 

sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i 

polityczne. 

K_K03 

K_03 
Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować podczas wideokonferencji tradycje oraz 

dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy. 
K_K06 

Forma i typy zajęć:  ĆWICZENIA 30 GODZ. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza ogólna z zakresu warsztatu naukowego historyka i nauk pomocniczych historii 



Treści modułu kształcenia: 

1. Wideokonferencja: definicja i rodzaje. Rozwój technologii przesyłu obrazu. 

2. Zakres i zastosowanie wideokonferencji.  

3. Wideokonferencja a telekonferencja. Multimedialne sieci wideokonferencyjne. 

4. Urządzenia i wyposażenie w sprzęt: kamery internetowe, komputer, mikrofony, telefony komórkowe, monitory.  

5. Pomieszczenia do wideokonferencji. 

6. Programy do wideokonferencji. 

7. Przykłady portali wideokonferencyjnych. 

8. Wideokonferencje w służbie edukacji (przykłady wykorzystania wideokonferencji). 

9. Przygotowanie planu i dokumentacji wideokonferencji o tematyce historycznej.  

Literatura podstawowa: 

 

Edukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku, red. nauk. T. Graca, D. Łażewska, Józefów 2017. 

Marka, media, komunikacja, pod red. I. Borkowskiego, K. Stasiuk-Krajewskiej, Wrocław, 2013 

Media zmieniającego się świata, pod red. I. Borkowskiego, Wrocław 2014. 

Rozwój Internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych, pod red. A. Jaskierni, K. Gajlewicz-Korab, 

Warszawa 2016. 

Smyrnowa-Trybulska E., Technologie informacyjno-komunikacyjne i E-learning we współczesnej edukacji, Katowice 2018. 

 

Literatura dodatkowa: 

 

Block B., Opowiadanie obrazem: tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych, Warszawa 2010. 

E-learning: nowe wyzwania rozwojowe i edukacyjne? „Remedium” 2011, nr 9.  

Nowe media-nowe w mediach, pod red. I. Borkowskiego, A. Woźnego, Wrocław 2001. 

Olszański L., Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012. 

Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych, red. A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab, 

Warszawa 2016. 

Systemy medialne w dobie cyfryzacji, pod red. Z. Oniszczuka, Katowice 2015. 

Szczepaniak-Sobczyk L., E-learning w edukacji humanistycznej, Gdańsk 2016. 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia polegające na prowadzeniu ze studentami rozmów i dyskusji, wspomaganych technikami multimedialnymi. 

Przygotowanie wideokonferencji i przeprowadzenie jej w praktyce. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Bieżąca ocena wypowiedzi i działań studenta podczas ćwiczeń.  

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Przedmiot kończy się zdaniem zaliczeniem na ocenę.  

Udział w ćwiczeniach, aktywność - 50%,  

Przygotowanie planu i dokumentacji wideokonferencji z zakresu dziedzictwa kulturowego Polski - 50% 

obowiązuje skala ocen: 

 0-50% - ndst;  

51-60% - ocena dst;  

61-70% ocena dst+;  

71-80% - ocena db; 

 81-90% - ocena db+; 

91-100% - ocena bdb. 

Bilans punktów ECTS: 



Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Udział w ćwiczeniach 30 

Konsultacje z prowadzącym moduł 20 

Przygotowanie planu i dokumentacji wideokonferencji 30 

Przygotowanie do zajęć 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 
4 

 

 


