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Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Filologiczny Rosjoznawstwo forma stacjonarne

moduł
specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Liliana Kalita; dr Katarzyna Arciszewska-Tomczak; dr hab. Monika Rzeczycka, profesor uczelni; dr hab. Diana Oboleńska,
profesor uczelni; dr Kinga Okroj

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Ćw. audytoryjne
Sposób realizacji zajęć

zajęcia on-line, zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Ćw. audytoryjne: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

3
Semestr 1:
30 godzin - udział w zajęciach,
45 godzin - praca własna studenta (przygotowanie
prezentacji, analiza tekstów, przygotowanie do
zaliczenia).
Razem: 75 godzin = 3 ECTS.

Termin realizacji przedmiotu

2022/2023 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

rosyjski-
polski-

Metody dydaktyczne

Dyskusja-
Wykład konwersatoryjny-
Wykład z prezentacją multimedialną-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
test-

Podstawowe kryteria oceny

Student otrzymuje ocenę na podstawie:
udziału w zajęciach i aktywności w dyskusji (15%),•

przygotowywania prezentacji na wybrany temat (50%),•
pozytywnego zaliczenia testu  (35%).•

Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się
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zakładany efekt uczenia się test prezentacja

 Wiedza

K_W01 X X

K_W02 X X

K_W05 X X

K_W08 X X

K_W11 X X

K_W14 X X

 Umiejętności

K_U03  X

K_U04 X X

K_U05 X X

K_U07 X X

K_U10  X

K_U11  X

K_U15  X

K_U19  X

 Kompetencje społeczne

K_K01  X

K_K03  X

K_K04  X

K_K08  X

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak wymagań formalnych.

B. Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.

Cele kształcenia

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami kultury masowej w Rosji, aktywizacja studentów w zakresie uczestnictwa w życiu
kulturalnym, wyrobienie i rozwijanie umiejętności oceny i wartościowania różnorodnych wytworów kultury, samodzielnego zdobywania wiedzy i
doświadczenia w zakresie kultury masowej i  kultury w ogóle, korzystania z różnych mediów. Celem zajęć jest ponadto rozszerzenie wiedzy,
umiejętności i kompetencji w zakresie nauk o kulturze i religii.

Treści programowe

Kultura masowa - definicje, cechy, różnice między kulturą popularną a masową, kultura masowa wśród innych odmian kultur (elitarnej, ludowej).
Funkcje kultury masowej. Między zabawą a edukacją. O funkcjach kultury popularnej. Układy obiegu tekstów kultury popularnej w rzeczywistości po
rewolucji cyfrowej. Specyfika kultury masowej w Rosji (rys historyczny; kultura XX /XXI wieku). Wybrane aspekty kultury masowej w Rosji: Komiks
rosyjski: odmiany, gatunki, przedstawiciele. Rosyjskie gry komputerowe: odmiany, struktura gry komputerowej, społeczności graczy. Piosenka
rozrywkowa (na przykładzie rocka) jako zjawisko kultury masowej.  Reklama w Rosji:  odmiany, funkcje. Analiza języka reklamy telewizyjnej,
internetowej i prasowej. Widowiska sportowe i muzyczne w Rosji. Rosyjskie czasopisma popularne: prasa kolorowa, dzienniki wysokonakładowe.
Internet w Rosji (portale społecznościowe, zasoby w wolnym dostępie, wyszukiwarki i popularne strony, blogi). Celebryci rosyjscy. Rosyjskie filmy
kultowe. Slang w Rosji. Hardbass i disco Russo. Nostalgia za ZSRR w kulturze masowej. Kuchnia rosyjska jako element kultury masowej. Nurt
literatury masowej w Rosji. 

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Carroll N., Filozofia sztuki masowej, Gdańsk 2011.•
Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010.•
Kłoskowska A., Kultura masowa: krytyka i obrona, Warszawa 2006.•
Kołak P., Kultura masowa jako produkt reklamowo-marketingowy, Toruń 2005.•

B. Literatura uzupełniająca
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Kultura popularna: graffiti na ekr@nie (czasopismo).•
Świat po Harrym Potterze, red. P. Jordan Śliwiński, A. Regiewicz, Kraków 2002.•
„Wolne gry”: z problemów kultury współczesnej, red. T. Miczko, Katowice 2007.•
http://popkultura.info/•

Kierunkowe efekty uczenia się

K_W01, K_W02, K_W05, K_W08, K_W11, K_W14
K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U10, K_U11, K_U15,
K_U19
K_K01, K_K03, K_K04, K_K08

Wiedza

K_W01, K_W02, K_W05, K_W08, K_W11, K_W14
Student:

zna podstawową terminologię z zakresu wiedzy o kulturze, w tym kulturze
masowej, a także współczesnych mediów, reklamy, komunikacji społecznej
(K_W01),

•

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk o kulturze i religii (K_W02),•
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w wybranych obszarach wiedzy o
kulturze, w tym przede wszystkim w kulturze rosyjskiej (K_W05),

•

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nauki o mediach, komunikacji społecznej,
zorientowaną także na zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności
kul turalnej ,  medialnej ,  przede  wszystkim  w  zakresie  współpracy
międzynarodowej  związanej  z  obszarem  języka  polskiego  i  rosyjskiego
(K_W08),

•

zna i  rozumie metodologię badań,  podstawy analizy i  interpretacji  różnych
wytworów  kultury,  właściwe  dla  tradycji  europejskiej,  teorii  lub  szkół
badawczych w zakresie nauk humanistycznych i pokrewnych, właściwych dla
kierunku rosjoznawstwo (K_W11),

•

ma  podstawową wiedzę  o  budowie  i  funkcjach  systemu kultury  i  mediów,
przede wszystkim w zakresie kultury i mediów w Rosji (K_W14).

•

Umiejętności

K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U10, K_U11, K_U15, K_U19
Student:

potrafi  w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi w danej  dziedzinie i
dyscyplinie  naukowej  opracować  wyniki  badań  i  dokonać  ich  prezentacji
(K_U03),

•

umie samodzielnie i pod kierunkiem opiekuna naukowego zdobywać wiedzę i
rozwijać swoje umiejętności badawcze, korzystając ze źródeł w języku polskim i
rosyjskim (K_U04),

•

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami
badawczymi i  pojęciami właściwymi dla rosjoznawstwa w zakresie nauki  o
kulturze i religii (K_U05),

•

potrafi  rozpoznawać  różne  rodzaje  wytworów  kultury rosyjskiej,  a  także
przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych
metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca
w procesie historycznokulturowym (K_U07),

•

posiada  umiejętność  merytorycznego  argumentowania  z  wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków (K_U10),

•

definiuje,  objaśnia  i  stosuje  poprawnie  w  mowie i  w  piśmie  podstawowe
zagadnienia właściwe dla nauk o kulturze i religii oraz  nauk o mediach w pracy
nad wybranymi tematami w języku polskim i rosyjskim (K_U11),

•

posiada umiejętność przygotowania  wystąpień ustnych w języku polskim i
rosyjskim,  dotyczących  zagadnień kulturoznawczych,  z  wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (K_U15),

•

potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_U19).•
Kompetencje społeczne (postawy)

K_K01, K_K03, K_K04, K_K08
Student:

ma świadomość zakresu swojej wiedzy kulturoznawczej oraz rozumie potrzebę
dalszego, ciągłego rozwoju własnych kompetencji (K_K01),

•

potrafi  odpowiednio określić priorytety służące realizacji  określonego przez
siebie lub innych zadania (K_K03),

•

jest  gotowy do podejmowania  wyzwań zawodowych;  wykazuje  aktywność,
podejmuje  trud  i  odznacza  się  wytrwałością  w  realizacji  indywidualnych  i
zespołowych działań profesjonalnych (K_K04),

•
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ma świadomość  znaczenia  refleksji  humanistycznej  dla  kształtowania  się
międzykulturowych więzi społecznych (K_K08).

•

Kontakt

liliana.kalita@ug.edu.pl
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