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Praktyczny OSINT z
wykorzystaniem źródeł
internetowych

dr Jarosław Kinal

Emisja głosu

dr Małgorzata Kułakowska

Techniki perswazji

mgr Joanna Czerkies

Historia reportażu w
Polsce i na świecie
Kultura języka (stylistyka
praktyczna)

dr hab. prof. UR Agata
Paliwoda
dr Elżbieta Kozłowska

Komunikacja społeczna w
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Logika
Historia radiofonii,
telewizji i Internetu
Pracownia telewizyjna
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mgr Anna Kupiszewska
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dr hab. Agata KucharskaBabula

mgr Anna Szmuc
dr Jarosław Kinal

Forma realizacji zajęć
e-mail

e-mail
Udostępnienie prezentacji
multimedialnej poprzez e-mail wraz z
testem do wypełnia w formularzu
Google.
Udostępnienie treści zadań
praktycznych poprzez e-mail wraz z
wymogiem odesłania wykonanych
ćwiczeń.
Pokaz slajdów wysłany na adres grupy,
webinarium (film z wykładu nagrany i
wysłany na mail roku lub propozycja
założenia grupy na Facebooku i pokaz
filmu z możliwością interaktywnych
komentarzy – do konsultacji z rokiem).
udostępnianie materiałów za
pośrednictwem poczty e-mail i/lub
formularzy Google
e-mail
e- mail (zamieszczenie materiału dla
studentów i sprawozdań z jego
realizacji)
Udostępnianie materiałów za
pośrednictwem poczty e-mail

dr Paweł Balcerak
dr Jan Wolski

e-mail
e-mail

mgr Adam Bienias
mgr Adam Bienias
dr Michał Żmuda

e-mail
e-mail
e-mail, Google Drive,
w razie potrzeby spotkania na czacie;
udostępnianie plików i linków oraz
zlecenie zadań badawczo-analitycznych
w oparciu o przesłane materiały i
informacje wyszukane przez studentów
w innych źródłach,
sprawdzanie nadesłanych przez
studentów prac i odsyłanie ich z
uwagami
Udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem
poczty e-mail, w formie prezentacji

Warsztat felietonu
Współczesne media w
Polsce z lektoratem prasy
krajowej

dr hab. prof. UR Alicja
Jakubowska-Ożóg
dr hab. prof. UR Mariusz
Chrostek

multimedialnych, plików Word, linków;
ćwiczeń, testów oraz zadań
sprawdzających wiedzę uzyskaną w
ramach pojedynczych zajęć - będą one
systematycznie oceniane;
- konsultacje dla studentów także za
pośrednictwem poczty e-mail.
e-mail
- drogą mailową (wysyłanie materiałów
oraz zagadnień do opracowania
przewidzianych na ćwiczenia, polecenie
odesłania krótkich pisemnych
odpowiedzi, mój komentarz do
wykonanych zadań i wpisanie
aktywności;
możliwe też pisemne referaty i
prezentacje przygotowywane przez
ochotników);
- drogą telefoniczną (konsultacje);
- nie wykluczam dodatkowych zajęć po
wznowieniu pracy uczelni
e-mail

Aktywność kulturalna
współczesnego człowieka kino
Język angielski

dr hab. Anna JamrozekSowa, prof. UR

Warsztat dziennikarski
(telewizja)
Pracownia telewizyjna
Lektorat języka
francuskiego
Historia Polski

mgr Małgorzata Bożek

Skype
e-mail
linki do podręcznika oraz załączniki z
materiałami dydaktycznymi
e-mail

mgr Małgorzata Bożek
mgr Beata Kawalec

e-mail
e-mail

dr Wojciech Kwieciński

Lektorat języka
niemieckiego

mgr Małgorzata Szpala
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romantyzmu i
pozytywizmu
Wstęp do nauki o polityce
Historia reportażu w
Polsce i na świecie

dr Wojciech Maryjka

Materiały przesyłane drogą e-mail,
Skype/Messenger.
- materiały wysyłane drogą
elektroniczną na adresy podane przez
studentów
- zajęcia na platformie Discord
e-mail, Google Drive

dr Dominik Szczepański
dr Stanisław Dłuski

Skype, Facebook, poczta elektroniczna
e-mail

mgr Justyna Perlak

