
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Promocja dziedzictwa kulturowego w mediach 

Nazwa w języku angielskim:   The promotion of cultural heritage in the media 

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:  DRUGI, TRZECI 

Semestr:  CZWARTY, PIĄTY 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Beata Kozaczyńska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Beata Kozaczyńska 

 

Założenia i cele przedmiotu 

Przygotowanie do upowszechniania wiedzy o 

dziedzictwie kulturowym z wykorzystaniem 

nowoczesnych form przekazu w prasie, radio, 

telewizji i Internecie 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Zna różne kierunki badań historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, 

gospodarcza, kultury, rodziny, gender history itp. Wykorzystuje swą wiedzę podczas 

promocji dziedzictwa kulturowego w mediach. 

K_W01 

W_02 

Opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych, jak też podstawową 

terminologię nauk humanistycznych. Wykorzystuje swą wiedzę podczas promocji 

dziedzictwa kulturowego w mediach. 

K_W03 

W_03 

Posiada wiedzę na temat powiązań interdyscyplinarnych historii i nauk pokrewnych z 

innymi naukami i obszarami nauk. Dostrzega i rozumie obecność elementów innych 

dyscyplin naukowych w pracy historyka. Wykorzystuje swą wiedzę podczas promocji 

dziedzictwa kulturowego w mediach. 

K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie podstawowe terminy fachowe 

właściwe dla nauk historycznych i pokrewnych zarówno w pracy nad wybranymi 

tematami, jak i w popularyzacji nauk historycznych. Wykorzystuje swą wiedzę podczas 

promocji dziedzictwa kulturowego w mediach. 

K_U05 

U_02 
Wykorzystuje i analizuje zebrane informacje w celu promocji dziedzictwa kulturowego w 

mediach. 
K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym 

stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji 

historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne. Wykorzystuje swą wiedzę 

podczas promocji dziedzictwa kulturowego w mediach. 

K_K03 

K_02 

Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i 

kulturowe Polski, swojego regionu i Europy. Wykorzystuje swą wiedzę podczas promocji 

dziedzictwa kulturowego w mediach. 

K_K06 

K_03 
Podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji 

osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców. 
K_K07 

Forma i typy zajęć:  ĆWICZENIA 45 GODZ. 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza ogólna z zakresu warsztatu naukowego historyka i nauk pomocniczych historii podstawowa umiejętność obsługi 

komputera; umiejętność obsługi skanera 

Treści modułu kształcenia: 

1. Dziedzictwo kulturowe oraz sposoby jego postrzegania i odbioru. 

2. Funkcje mediów w społeczeństwie. Społeczeństwo medialne – społeczny odbiór mediów. 

3. Digitalizacja obrazu i dźwięku a promocja dziedzictwa kulturowego. 

4. Internet w promocji dziedzictwa kulturowego.  

5. Rola prasy w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego.   

6. Wirtualne muzea w promowaniu dziedzictwa kulturowego Polski. 

7. Telewizja regionalna w upowszechnianiu kultury narodowej. 

8. Nowe technologie internetowe w promocji obiektów dziedzictwa przemysłowego. 

9. Korzystanie z zasobów dziedzictwa kulturowego offline i online. 

10. Promocja dziedzictwa kulturowego na stronach internetowych wybranych instytucji zajmujących się dokumentowaniem 

i popularyzacją dziedzictwa kulturowego. 

11. Stacje radiowe w promocji dziedzictwa kulturowego. 

12. Promocja dziedzictwa kulturowego w mediach społecznościowych.  

13. Blogi internetowe a promocja dziedzictwa kulturowego. 
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Literatura dodatkowa: 
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Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

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



Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia sprawdzane będą w trakcie zajęć. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.  

Udział w ćwiczeniach, aktywność - 50%,  

Przygotowanie prezentacji multimedialnej (indywidualnej) lub tradycyjnego referatu z zakresu problematyki promocji 

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 45 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej lub tradycyjnego 

referatu 
5 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 
2 

 

 


