
mgr Przemysław Rura 
dyżury: poniedziałek 10-11.30, czwartek 9.30 - 11.00 (p. 119) 

e-mail: przemyslaw.rura@amu.edu.pl 

Gromadzenie i przetwarzanie danych wizualnych 

Program zajęć: 

1. Zajęcia organizacyjne
2. Obraz w nauce. Możliwe zastosowania obrazów w badaniach.
3. Dźwięk w nauce. Doświadczenia dźwiękowe w projektach badawczych.
4. Obraz, dźwięk i inne zmysły. Sensecape i doświadczanie rzeczywistości.
5. Warsztat 1. Spacer dźwiękowy.
6. Warsztat 2. Obróbka dźwięków.
7. Warsztat 3. Podstawy fotografii I. Przygotowanie do fotografowania.
8. Warsztat 4. Podstawy fotografii II. Obróbka fotografii.
9. Warsztat 5. Podstawy kadrowania i montażu filmu.
10.Analiza kategoryzacyjna
11. Analiza semiologiczna
12.Analiza narracyjna
13.Konsultacje projektów zaliczeniowych
14.Wizualizacja danych. Przedstawianie i omawianie wyników badań. 
15.Prezentacje zaliczeniowe I.
16.Prezentacje zaliczeniowe II. 

Zasady zaliczenia: 

- Obecność na zajęciach  - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności (każdą kolejną należy 
odrobić na dyżurze; ponad 50% nieobecność na zajęciach oznacza brak zaliczenia zajęć) UWAGA!: 
Pilnowanie liczby opuszczonych zajęć jest obowiązkiem studenta, a nie wykładowcy. Nieobecności 
muszą zostać odrobione w terminach dyżurów prowadzącego, najpóźniej na dwa tygodnie przed 
terminem zaliczenia.

- Zaliczenie kolokwiów cząstkowych (wejściówek) 
- Przygotowanie do zajęć (przeczytane teksty)
- Terminowe rozliczenie się z projektu zaliczeniowego oraz jego prezentacja
- Studenci odznaczający się znaczną aktywnością podczas zajęć (rozumianą, jako SENSOWNE 

uczestnictwo w dyskusji) mogą liczyć na podwyższenie oceny końcowej o pół stopnia (pod warunkiem, 
że jest to ocena pozytywna - min. 3)

Osoby studiujące według indywidualnej organizacji studiów są zobowiązane do poinformowania o tym 
prowadzącego, najpóźniej podczas 3. zajęć w ciągu semestru. IOS zwalnia z obowiązku uczestnictwa w 
zajęciach, student musi jednak w tych przypadkach odrobić wszystkie nieobecności podczas dyżurów 
prowadzącego (odrabianie powinno odbywać się w częściach, przynajmniej raz w miesiącu, a nie 
całościowo pod koniec semestru). 

Projekt zaliczeniowy: 

Projekt zaliczeniowy zakłada zgromadzenie i/lub przetworzenie danych wizualnych oraz dźwiękowych w 
odniesieniu do wybranego przez studenta projektu badawczego. Oceniany będzie dobór danych do celu 
badawczego oraz ich zgromadzenie i przetworzenie w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach. 
Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną omówione na zajęciach. 
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Projekty mogą przyjąć formę (osobno) wizualną i dźwiękową lub/i audio-wizualną. 

Kryterium oceny projektu zaliczeniowego będzie również jego prezentacja przed grupą zajęciową oraz 
prowadzącym. 

Korzystanie z materiałów internetowych lub z innych niesamodzielnie stworzonych materiałów bez 
podania odnośnika lub przypisu skutkuje oceną niedostateczną i poinformowaniem o plagiacie Dyrekcji 
Instytutu. 

Wybrana literatura: 

• Banks Marcus (2009), „Materiały wizualne w badaniach jakościowych”, tłum. P. Tomanek, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Bergström Bo (2009), „Komunikacja wizualna”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Bogunia-Borowska Małgorzata, Sztompka Piotr (red.) (2012), „Fotospołeczeństwo. Antologia 

tekstów z socjologii wizualnej”, Karków: Wydawnictwo Znak. 
• Drozdowski Rafał, Krajewski Marek (2010), „Za fotografię! W stronę radykalnego programu 

socjologii wizualnej”, Warszawa: Wydawnictwo Bęc Zmiana.
• Frąckowiak Maciej, Olechnicki Krzysztof (red.) (2011), „Badania wizualne w działaniu. Antologia 

tekstów”, Warszawa: Bęc Zmiana.
• Kaczmarek Jerzy (2004) (red.), „Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej”, Poznań: 

Wydawnictwo Naukowe UAM.
• Margolis Eric, Pauwels Luc (red.) (2011), „The SAGE Handbook of Visual Research Methods”, 

London, Thousand Oaks, New Dehli, Singapore: Sage Publications.
• Rose Gillian (2010), „Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad 

wizualnością”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Fog Klauas i in. (2012), „Storytelling. Narracja w reklamie i w biznesie”, Warszawa: 

Saatchi&Saatchi. 
• Twemlow Alice (2006), „Czemu służy grafika użytkowa”, Warszawa: ABE Dom Wydawniczy.
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