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Formy zajęć
Forma zajęć
Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

30

2

-

-

Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Cel przedmiotu
Wiedza: zapoznanie studenta ze specyfiką pracy prezentera radiowego, a w szczególności z technikami przygotowania i prowadzenia programu muzyczno-słownego; poznanie i
zrozumienie przez studenta różnic między informacją a rozrywką w radiu oraz stylu prezentera radiowego.
Umiejętności: kształcenie i rozwijanie umiejętności dobierania, porządkowania i hierarchizowania treści w przekazie radiowym oraz poprawnego logicznie i językowo,
atrakcyjnego dla szerokiego odbiorcy przedstawiania wypowiedzi w formie ustnej; nabycie umiejętności przygotowania programu z pomocą dostępnych sprzętów
nagrywających i programów komputerowych.
Kompetencje: uwrażliwienie studenta na potrzeby współczesnego słuchacza i problemy w zakresie infotainment, uświadomienie wagi umowy społecznej między dziennikarzem
radiowym a słuchaczem oraz odpowiedzialności za słowo mówione.

Wymagania wstępne
brak

Zakres tematyczny
Dziennikarstwo radiowe jako rzemiosło. Specyfika pracy prezentera radiowego. Język mówiony jako narzędzie komunikowania o rzeczywistości. Dziennikarska obróbka
dźwięku. Nagranie radiowe i jego technika, rodzaje montażu radiowego, konstrukcja materiału dźwiękowego. Techniki opracowywania, tworzenia, prezentowania, nagrywania i
montowania informacji radiowych. Reguły radiowego infotainment: między rzetelnością i neutralnością wypowiedzi a spontanicznością i intymnością kontaktu ze słuchaczem.
Techniki prowadzenia programu na żywo – samodzielna praca z mikrofonem, symulowana interakcja ze słuchaczem, konwersacje z partnerami w studiu. Obsługa popularnych
programów emisyjnych stosowanych w polskich stacjach radiowych. Technika i konstruowanie animacji antenowych w radiu formatowanym oraz radiu publicznym. Radiowy
zegar jako technika radia formatowanego.

Metody kształcenia
Warsztaty obejmują zróżnicowane ćwiczenia, kształtujące kompetencje dziennikarskie (językowe, stylistyczne, kompozycyjne, argumentacyjne, konwersacyjne). Uczestnicząc w
nich aktywnie na kolejnych etapach, student tworzy swoje radiowe portfolio – plik dźwiękowy, w którym gromadzi najlepsze materiały radiowe. Może on służyć jako jego
wizytówka w redakcji, w której będzie odbywał praktykę dziennikarską lub dla przyszłego pracodawcy.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
student dostrzega problemy etyczne i moralne w pracy dziennikarza i

Symbole efektów
KKG1_K08

Metody weryfikacji
aktywność w trakcie zajęć

działalności medialnej oraz postępuje zgodnie z ogólnymi i przyjętymi w tym

obserwacje i ocena umiejętności

zakresie zasadami etycznymi

praktycznych studenta

Forma zajęć
Ćwiczenia

Opis efektu

Symbole efektów

student posiada podstawowe umiejętności z zakresu warsztatu

KKG1_U04

Metody weryfikacji

Forma zajęć

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

dziennikarskiego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dziennikarstwa

obserwacje i ocena umiejętności

radiowego na żywo

praktycznych studenta
przygotowanie projektu

student z wytrwałością realizuje zadania związane z wykonywaniem zawodu

KKG1_K05

dziennikarza radiowego i pracą w redakcji radiowej

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta
przygotowanie projektu

student posiada praktyczną umiejętność przygotowania typowych Pisemnych

KKG1_U03

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

tekstów dziennikarskich w języku polskim ze szczególnym uwzględnieniem

obserwacje i ocena umiejętności

specyfiki dziennikarstwa radiowego na żywo

praktycznych studenta
przygotowanie projektu

student posiada praktyczną umiejętność przygotowania typowych wypowiedzi

KKG1_U04

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

ustnych dziennikarskich w języku polskim ze szczególnym uwzględnieniem

obserwacje i ocena umiejętności

specyfiki dziennikarstwa radiowego na żywo

praktycznych studenta
przygotowanie projektu

student ma podstawową wiedzę o warsztacie radiowca, zna specyfikę pracy

KKG1_W12

prezentera radiowego

aktywność w trakcie zajęć

Ćwiczenia

obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta
przygotowanie projektu

Warunki zaliczenia
ocena aktywności na zajęciach, ocena kolejnych materiałów radiowych, prezentacja port folio

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

-

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

15

-

Łącznie

50

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

-

Łącznie

2

-

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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