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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Gatunki dziennikarskie

Kod ECTS

15.0.0122
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Filologiczny Filologia rosyjska forma stacjonarne

moduł
specjalnościowy język-kultura-media

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Ćw. audytoryjne
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Ćw. audytoryjne: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

1
1 ECTS

Termin realizacji przedmiotu

2021/2022 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)-
obowiązkowy-

Język wykładowy

polski-
rosyjski-

Metody dydaktyczne

Analiza tekstów z dyskusją-
Dyskusja-
Praca w grupach-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Podstawowe kryteria oceny

Student otrzymuje ocenę na podstawie aktywnego udziału w zajęciach (20%) i
wykonywania zadań wskazanych przez prowadzącego (20%).

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

zakładany efekt kształcenia Zadania realizowane w trakcie semestru Dyskusja na zajęciach

 Wiedza

K_W05 X X

K_W13 X X

 Umiejętności

K_U06 X X

K_U07 X X

K_U12 X  

 Kompetencje

K_K02 X X

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
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A. Wymagania formalne
Wybór specjalności Język - Kultura - Media.

B. Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.

Cele kształcenia

Celem zajęć jest prezentacja genealogii form wypowiedzi dziennikarskiej i ich ewolucji na przestrzeni lat oraz wyznaczników kompozycyjnych,
formalnych i treściowych poszczególnych gatunków i odmian.

Treści programowe

Podstawowa terminologia z zakresu genologii medialnej. Podziały gatunków dziennikarskich. Czynniki warunkujące rozwój i kształt gatunków
dziennikarskich. Konstrukcja tekstu prasowego. Wzmianka, notatka, wiadomość – podstawowe gatunki informacji prasowej. Gatunki specyficznie
prasowe – na wybranych przykładach. Zapowiedź, informacja, serwis informacyjny – podstawowe gatunki informacyjne w radiu. Sposób istnienia
gatunków informacyjnych w telewizji. Gatunki publicystyczne: komentarz, artykuł publicystyczny, recenzja, felieton. Gatunki i formy publicystyczne w
telewizji. Gatunki w sieci – hybrydy gatunków dziennikarskich. Blogi, wideoblogi, web show – między dziennikarstwem profesjonalnym a amatorskim.
Portale społecznościowe w praktyce dziennikarskiej.

Wykaz literatury

Literatura podstawowa:
Bauer Z., Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2008.
Chudziński E. (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa - Bielsko-Biała 2007.
Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.
Furman W., Kaliszewski A., Wolny-Zmorzyński K., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006.
Godzic W., Bauer Z. (red.), E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, Warszawa 2015.
Godzic W., Kozieł A., Szylko-Kwas J. (red.), Gatunki i formaty we współczesnych mediach, Warszawa 2015.
Godzic W., Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004.
Kaczmarczyk M., Gatunki prasowe w praktyce, Sosnowiec 2006.
Ogonowska A., Telewizja w edukacji medialnej, Kraków 2004.
Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Lublin 2008.
Steciąg M., Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, Zielona Góra 2006.
Wojtak M., Analiza gatunków prasowych, Lublin 2008.
 
Prowadzący każdorazowo uaktualnia wykaz literatury.

Kierunkowe efekty kształcenia

K_W05, K_W13
K_U06, K_U07, K_U12
K_K02

Wiedza

K_W05, K_W13
Student:

ma  uporządkowaną,  pogłębioną,  szczegółową  wiedzę  z  zakresu  nauki  o
języku,  nauki  o  komunikacji  społecznej  i  mediqach  i  komunikacji
międzykulturowej (K_W05),

•

ma pogłębioną wiedzę o komunikacji masowej w Rosji (K_W13).•
Umiejętności

K_U06, K_U07, K_U12
Student:

posiada  umiejętność  merytorycznego  argumentowania  z  wykorzystaniem
własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków
oraz tworzenia syntetycznych podsumowań (K_U06),

•

posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o tekstach prasowych,
materiałach telewizyjnych i  radiowych oraz  publikacjach internetowych na
podstawie  wiedzy naukowej  i  doświadczenia  oraz umiejętność prezentacji
opracowań krytycznych w różnych formach (K_U07),

•

prezentuje efekty swojej  pracy w języku polskim i  rosyjskim w przejrzystej,
usystematyzowanej  i  przemyślanej  formie  z  zastosowaniem różnorodnych
nowoczesnych metod i technik komunikacyjnych (K_U12).

•

Kompetencje społeczne (postawy)

K_K02
Student:

ma świadomość swoich umiejętności fachowych i rozumie potrzebę ciągłego
dążenia do rozwoju własnych kompetencji w zakresie ogólnohumanistycznym,
jak też kompetencji personalnych i społecznych (K_K02).

•
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Kontakt

upatocka@ug.edu.pl
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