Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Adres e-mail:
dziennikarstwo@interia.pl
Rok I, studia 1. stopnia
Przedmiot
Kultura języka (ortofonia)

Nauczyciel
dr hab. Agnieszka Myszka
prof. UR
mgr Monika Kij

Systemy medialne na
świecie

dr Jarosław Kinal

Tradycyjne źródła
informacji

dr Jarosław Kinal

Wprowadzenie do
infobrokeringu
Tradycyjne źródła
informacji
Strategia i narzędzia
promocji miasta i regionu –
wykład i ćwiczenia

dr Jakub Czopek

Językoznawstwo
pragmatyczne – wykład
i ćwiczenia

dr Robert Słabczyński

Nauka o komunikowaniu

dr Ewa Błachowicz

Warsztat dziennikarski
Komputerowe programy
specjalistyczne oraz sprzęt
biurowy

mgr Artur Kołacz
mgr Norbert Czuba

dr Jakub Czopek
dr Robert Słabczyński

Forma realizacji zajęć
1. za pośrednictwem e-maila –
materiały w formie prezentacji
multimedialnych, plików Word, linków;
2. wraz z materiałami studenci
otrzymają ćwiczenia i testy
sprawdzające wiedzę uzyskaną w
ramach pojedynczych zajęć; testy będą
oceniane;
3. zlecenie przygotowania pracy
badawczej na podstawie otrzymanych
materiałów; ocena tej pracy;
4. konsultacje indywidualne (w razie
potrzeby) za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub innego narzędzia
ustalonego z grupą.
Udostępnienie prezentacji
multimedialnej poprzez e-mail wraz z
testem do wypełnia w formularzu
Google.
Udostępnienie prezentacji
multimedialnej poprzez e-mail wraz z
testem do wypełnia w formularzu
Google.
zdalna – aplikacja Zoom
zdalna – materiały przekazywane emailowo
Udostępnianie materiałów do zajęć za
pośrednictwem poczty e-mail; pisanie
prac pisemnych przez studentów; ocena
prac (indywidualne konsultacje drogą
mailową).
Udostępnianie materiałów do zajęć za
pośrednictwem poczty e-mail; pisanie
prac pisemnych przez studentów; ocena
prac (indywidualne konsultacje drogą
mailową).
e-mail
e-mail
- e-mail - wysyłanie materiałów oraz
zadań do realizacji przewidzianych na
ćwiczeniach, korespondencja zwrotna z
informacjami o przygotowanych
treściach do zadań, sprawdzanie
aktywności na podstawie realizacji
zadań i korespondencji zwrotnej.

- możliwe jest przeprowadzenie zajęć
dodatkowych po wznowieniu pracy
uczelni
Etykieta biznesu

dr Marzena Bąk

Komunikacja
interpersonalna

dr Marzena Bąk

Warsztat dziennikarski
(prasa)
Nauka o komunikowaniu
[od kwietnia]

mgr Kamil Lech

Webwriting
Język wypowiedzi
dziennikarskiej
Krytyka teatralna

dr Michał Żmuda
mgr Barbara Drozd

Lektorat języka
francuskiego
Lektorat języka
niemieckiego

dr hab. prof. UR Bożena
Taras

Udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi za pomocą poczty email, w ten sposób studenci będą też
przesyłać prezentacje, które mają
przygotować w 3-osobowych grupach.
Udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi za pomocą poczty email.
e-mail, Google Classroom, Microsoft
Office, Messenger
wykład w formie webinaru na
ogólnodostępnej platformie [Discord,
Click Meeting lub in.]
e-mail, Google Drive,
e-mail, dysk Google

dr hab. Anna JamrozekSowa, prof. UR
mgr Beata Kawalec

e-mail

mgr Małgorzata Szpala

- materiały wysyłane drogą
elektroniczną na adresy podane przez
studentów
- zajęcia na platformie Discord
e-mail, Google Drive

e-mail

Historia prasy i publicystyki
prasowej (XIX w.)

dr Wojciech Maryjka

Media regionalne i lokalne
Wychowanie fizyczne
Lektorat jęz. angielski
Klasyczne podstawy
retoryki współczesnej
Klasyczne podstawy
retoryki współczesnej –
wykład i ćwiczenia

dr Wojciech Maryjka
wszyscy pracownicy SWFiR
mgr Marta Janeczko
dr hab. prof. UR Magdalena
Patro-Kucab
dr hab. prof. UR Magdalena
Patro-Kucab

Problemy kultury
współczesnej
Krytyka teatralna i filmowa

mgr Anna Puzio

Zadania dla studentów oraz pliki z ich
poprawą
i
komentarzem
będą
przekazywane
drogą
e-mail.
Dodatkowe omówienie będzie możliwe
via e-mail bądź Skype (w godzinach
konsultacji).
e-mail

dr Stanisław Dłuski

e-mail

e-mail, Google Drive
kontakt przez e-mail
e-mail
e-mail

