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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Akademia Polskiego Filmu 

Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 

przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia 
Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

online 
Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 
Profil kształcenia 
 

ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Wydział Filologiczny / Instytut Badań nad Kulturą 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

dr Piotr Kurpiewski 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

dr Piotr Kurpiewski 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratorium Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 30.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 0 20 50 

Cel przedmiotu 
 

Przedstawienie historii kina na ziemiach polskich w latach 1895-1918, w II RP, w PRL oraz w III RP. 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Student: 
- zna wybrane fragmenty kina 
polskiego (K_W03). 

końcowy test zaliczeniowy 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Student: 
- umie przedstawić swoje zdanie 
na temat oglądanego filmu 
polskiego (K_U21); 
- potrafi wyszukiwać, analizować, 
oceniać, selekcjonować i 
użytkować informacje przy 
zastosowaniu nowoczesnych 
technologii oraz zgodnie ze 
wskazówkami 
opiekuna/wykładowcy (K_U01). 

końcowy test zaliczeniowy 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Student: 
- jest otwarty na nowe idee i 
gotów do przeformułowania 
swojego stanowiska (K_K02); 
- ma świadomość 
odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa 
kulturowego (zwłaszcza 
filmowego) regionu i kraju 
(K_K09). 

końcowy test zaliczeniowy 

 

Treści przedmiotu 
 

W trakcie zajęć student zapoznaje się z dziejami polskiej kinematografii w latach 1981-2009. W omawianym 
okresie polski przemysł filmowy przeżywał dynamiczne zmiany, związane z przełomem politycznym stanu 
wojennego (1981-1983) oraz demokratycznych przemian ustrojowych po 1989 roku. Trzynaście tematów w 
obrazowy sposób przybliża te, obfitujące w zwroty akcji, niemalże trzy dekady. Studenci będą mieli okazję 
zapoznać się z kilkoma najistotniejszymi nurtami ówczesnego kina, takimi jak: rodzima wersja science-fiction w 
wersji post-apo, twórczość Krzysztofa Kieślowskiego, kino rozliczeniowe, kino poetyckie, nowe narracje 
historyczne. Ważniejsze filmy towarzyszące wykładom: Przypadek, Krótki film o zabijaniu, Wojna światów - 
następne stulecie, Siekierezada, Austeria, Korczak, Ucieczka z kina "Wolność", Psy, Cześć Tereska, Dzień 
świra, Dług, Rewers, Dom zły. 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

Brak 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

udział w zajęciach 80% 35% 

końcowy test zaliczeniowy 100% 65% 
 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

 Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego 1895-2014, Universitas, 
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Kraków 2015. 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

 

 
 

Adresy eZasobów 
  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


